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Tercera planta600 m2

Planta d'oficines per llogar al centre d'Andorra

Each Office is Independently Owned and Operated

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

GARATGE NOGREDA
Baixada del Molí, 18-20 - AD500 Andorra La Vella - Andorra - Tel. 376 805 507 

NOU NISSAN QASHQAI
SEMPRE EL PRIMER 

Fa 10 anys, el Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història.
Avui, el Nou Nissan Qashqai torna a fer un pas per endavant

per seguir sent el primer gràcies al seu nou disseny, acabats
interiors i tecnologies Intelligent Mobility.

Consum mixt: 3,8 - 5,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 - 134 g/km. 
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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 dels 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
Av. del Pessebre, 40, baixos
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 800005
vnaudiz@naudiarquitectura.com
Número de col·legiat: 14

OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís
Av. Meritxell 20. Ed. Roc Escolls1, 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808720
orobitg.arq-eng@andorra.ad
Número de col·legiat: 08

OROBITG I PÉREZ, Ciro
Av. Meritxell, 20 Ed. Roc Escolls, 1 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808720
c.orobitg@andorra.ad
Número de col·legiat: 61

ORTEU I RIBA, Xavier
Av. Dr. Mijavila, 17
Ed. Pasturé, Bloc II, Pl. baixa 1
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 835200/835260
x.orteu@andorra.ad
Número de col·legiat: 54

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

PALLARÉS I PAPASEIT, J. Manel
C. Prat Creu, 59. esc B, 6è, 3a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865431
kfs@coac.net
Número de col·legiat: 45

PASCAL I RIERA, Esther
C. J. Viladomat, 38 – e. A, 6e 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 339025 / 860634
epascal@andorra.ad
Número de col·legiat: 56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad 

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 

de  9.00 hores a 16 hores

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



Col·legiats

www.enginyers.ad

Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
President

Sr. Josep Mª PLANES OBIOLS
Vice-President

Sr. Marc PASTOR VILANOVA
Secretari

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Tresorer

Sr. Llorenç PICANYOL BULLÓ
Vocal 1

Sra. Sílvia FERRER LÓPEZ
Vocal 2

Sr. Antoni RÍOS NARVÁEZ
Vocal 3

JUNTA 

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

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

enginyers@andorra.ad

CAMP GARCIA Marc
CAMPOS ARAUZ Manel

CAMPS LAYA Xavier
CASALS SOLE Victor

CERQUEDA CHILAUD Cristian
CERQUEDA CHILAUD Nathalie
CERQUEDA CHILAUD Jordi
CHIRINOS CORASPE José Gregorio

CLEMENTE PEROPADRE Elena
COLL DARAS Genis (s.e.)

COMELLA ALÍS Josep
COULON Jean-Marc

DA COSTA SANTOS Marcio
DELGADO BERNAL David

DEU PUJAL Jordi
DÍAZ MARIÑO Raimundo
DIAZ MEDINA Francisco Javier

DOMÍNGUEZ SANTOS Raúl
DURÓ GASET Lluís

EGEA NAVARRO Pere
EROLES Roland

ESCORIZA MARTÍNEZ Josep (s.e.)
ESPAR BENTANACHS Gerard

ESPARRACH SALLENT Xavier
ESTANY VIDAL Eron

ESTEL ARMENGOL Marc
ESTRELLA ARMENGOL Gerard

FARRIOL RAFEL Pere

FAYAS RICO Eduard
FERRER LOPEZ Silvia
FERRER MAULL Pere

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

GAJAS GIRALT Jordi
GAMBORINO MEDINA Gerson

GANYET CASELLAS Xavier
GARCIA GALERA Carlos
GARCIA PASTOR Eva
GAYTAN SANSA Rafel

GONZALEZ BRUNAT José Luis
GONZÁLEZ RIDAO Jordi

GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO Ferran
GRAU NAVARRO Joan

HERRERO CANTALAPIEDRA Esteban
HUARACHI ORTEGA Alfred

HUERTAS PUIGDEMASA Josep Maria
JIMENEZ BELTRAN Xavier

JIMÉNEZ TIERNO Javier
JORGE SECO Vicens

JURADO GÓMEZ Juan Carlos
LANZA HORTAL Ivan

LAUGA COURTIL Joan Marc
LLACH AIXÀS Ferran

LLOVERA MASSANA Jordi

SALVADÓ MIRAS Albert
SALVAT FONT Jaume

SÁNCHEZ MANGAS Álvaro
SANGRÀ CARDONA Estanislau

SANTACREU MARTÍNEZ Guillem
SANTACRUZ ALÍS Pere
SEGURA GRIFOLL Josep

SOLANELLES MANUBENS Jordi
SOLÉ ARMENGOL Francesc (s.e.)

TARRES RODA Frederic
TOMÀS TOMÀS Joaquim

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

TUSSET RUÍZ Francesc
ULIER FARRÉ Josep Mª

URBAN Hans
VALDÉS ALEMANY Guillem
VENDRELL SERRA Cèlia

VERDÚ MARQUILLÓ Albert
VICENTE MORENO Ana

VILA BONELL Marc
VILA BRESCÓ Josep Maria

VILLARÓ PANTEBRE Ivan
VINYES RASO Raül
VIVES GENÉ David

ZAMORA FARRÀS Joan

LÓPEZ COBO Luis Germán
LÓPEZ MIRMI Antoni

MAÑARICUA MARCO Francesc
MARQUÉS FELIU Joan

MARQUILLÓ SORBES Sílvia
MARTICELLA CANELA Jordi

MARTIN BRETONES Jordi
MARTÍNEZ MILVAQUES Mª Amparo

MARTÍNEZ MORA Víctor
MENÉNDEZ FERRER Constantí

MESTRE RODRÍGUEZ Ivan
MIQUEL GARCIA Carles 

MIRANDA CASTÁN Francisco José
MITJANA CAMAÑES Marc

MOLES BETRIU Albert
MONFERRER MARSELLES Miriam

MUR VALBUENA Jonathan
NOU ROSSELL Laura

ORDOÑEZ TENORIO Juan Pablo
OROBITG PÉREZ Joel

ORTIZ GARCÍA Valentín
OSORIO MARTÍ Aitor

PALACIOS ALBACAR Xavier
PALMITJAVILA DUEDRA David

PALOMO PALAU Miguel Luis
PASTOR VILANOVA Marc

PÉREZ GOYA Óscar
PICANYOL BULLÓ Llorenç

PICART MARTÍNEZ Albert
PINTOS MORELL Victor
PLA PORTELLA Alexis

PLANES OBIOLS Josep Mª
RAMENTOL PUIGGALÍ Jordi

REAL PARIS Pere
REGUÉ DELGADO Romà
REMOLINS ISANT Nadal

RIBA MAZAS Sergi
RIBA PORRAS Pere
RIBA PORRAS Sergi

RIBERAYGUA MAGALLÓN Antoni
RIBERAYGUA SASPLUGAS Bonaventura

RICO FLOR Cristina
RIERA MARTINEZ Manel

RIOS NARVAEZ Antoni
ROCA LOAN Ivan

RODRIGO MONSONIS Ricard
RODRÍGUES FREITAS Tiago Filipe

RODRIGUEZ DE PELEATO Joan-Manuel
RODRÍGUEZ LÓPEZ Bernabé

ROSSELL FALCÓ Yvan
ROVIRA BOTEY Joan

ROZADOS LÓPEZ Daniel
SALA ANGUERA Claudi

SALA ORTEGA Esteban
SALINAS SERRAHIMA Eloi

SALVADÓ ESPOT Jordi

ADSERÀ BARRAL Gerard
ALCÁNTARA SÁNCHEZ Zico

ALDOSA CASES Salvador
ALIS CIRERA Toni

ALVAREZ LIPKAU Alvaro
AMADO BRUNO Sebastian

ARAJOL MIR Joan
ARANZABAL ARRUTI Eneko Mikel
ARMENGOL GIRAULT Joan

ARRIBAS CODINA Aureli
ASTRIÉ PADILLA David
BALLESTÀ ALIAS Frederic

BANGERA Sugreev
BARRERA ARANDA Joan

BASTIDA OBIOLS Daniel
BEA REBÉS Antoni

BEAL VILAGINES Xavier
BOIX NOGUERA Joan

BOS JUANES Santi
BREGOLAT TARRÉS Enric

BRESCÓ RUIZ Jordi
CABANES TURNÉ Jordi

CADENA NAVARRO Jordi
CALVÓ ARMENGOL Silvia

(s.e.): sense exercici



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!!!

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



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

agreda@andorra.ad

T 824 991

www.agreda.ad

PATROCINADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP  · T 731 590 · info@siepandorra.com
FINESTRES

www.siepandorra.com

ALUMINI PVC MIXTA (Fusta-Alumini)

Les finestres 
més eficients

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT

ALUMINI

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT



 

HIGH PERFORMANCE SKIN CARE

Júlia GTX extrême
GLOBAL TREATMENT EXTREME SERUM

INHIBEIX · ALLISA · OMPLE · TENSA · IL·LUMINA

* Resultats del test realitzat a 30 voluntaris durant 4 setmanes amb 2 aplicacions/dia per laboratori extern Infinitec.

PRODUCTE EN EXCLUSIVA I DISPONIBLE ÚNICAMENT
A PERFUMERIA JÚLIA D’ANDORRA I ESPANYA

COSMÈTICA
D’ALTA PRECISIÓ
ÚLTIM AVENÇ EN TECNOLOGIA:

THE COSMETIC DRONE™
by INFINITEC ACTIVOS

-33%
REDUCCIÓ
D’ARRUGUES*

AAFF_GTX_L'ART DE VIURE.indd   1 4/8/17   9:57

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%.



  

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

vivand de musica_17__art de viure.indd   1 11/9/17   11:53



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

La millor finestra del mercat
Foam inside Tèrmica EstéticaSegura FuncionalSeguretat RC2

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

Fred a casa teva? 
Amb finestres
somiaràs desperta



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

www.rocpropietats.com

25 ANYS ENS AVALEN

i m m o b i l i à r i a

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

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

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

entorns més sostenibles

S.L.U.



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

Ajuda a

Gas

la teva
empresa

créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  

Carretera de la Comella, 41
Edifi ci Encorcés, nau 203

AD500 Andorra la Vella
T. 86 86 80  ·  F. 86 58 30

edicom@andorra.ad

CONSTRUCCIÓ · MANTENIMENTS
REFORMES INTEGRALS O PARCIALS
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editorial 
iríem que hi ha un repunt de les vendes i el lloguer de pisos, sense saber ben bé del cert 
si és a causa de les residències passives, de la lleugera millora de l’economia o de la 
percepció dels possibles clients que tot anirà millor. Tot això combinat amb la limitadíssima 
autorització de nous metres quadrats d’obra nova, ja sigui degut a la poca confiança dels 
inversors en construir o bé a les limitacions que suposen les cessions de sòl als comuns, 
potser també per no creure gaire en el futur del país… 

Tot plegat ens dona com a resultat un encariment dels pisos de lloguer similar al 
que hi havia abans de la crisi, amb una forta demanda i, evidentment, poca oferta. A curt termini 
no hi veiem solució i en poc temps vindran els temporers i ja veurem com s’espavilen per 
trobar una llar per a la temporada. Les autoritats anuncien mesures per alliberar pisos 
buits, que també els tenim, com a les grans ciutats del nostre entorn. Sembla una tasca 
complicada sent aquests pisos en bona part el fruit d’una inversió estrangera i amb 
els texts legislatius relatius a aquest affaire per desenvolupar… 

Com diuen els nostres amics francesos: «à suivre».

D
PISOS, LLOGUERS, VENDES, CONSTRUCCIÓ, METRES QUADRATS…

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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Recentment estem assistint a un efecte pervers de l’economia de mercat: la pressió 
excessiva sobre els preus causada per la competència.

La competència és realment necessària i permet millorar i fer més eficient el teixit 
empresarial d’un mercat, però ha de seguir unes regles. No pot valdre tot, ja que en cas 
contrari el que es fa és destruir el mateix mercat que es volia millorar.

J Ma COMES CANAL. ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS. DG GRUP PIRINEU I ASSEGURPREVENCIÓ.

Això resulta especialment delicat quan par-
lem d’empreses acreditades per l’administra-
ció i que han de garantir el compliment de les 
diferents normes i reglaments que la mateixa 
administració ha legislat. Aquí resulta vital que 
l’administració que acredita sigui la que auditi 
aquestes empreses per garantir que veritable-
ment tenen els recursos, tant materials com 
humans, per poder fer la feina i fer-la amb totes 
les garanties i complint tots els requisits que es 
demanen. En cas de no fer-ho es corre el risc 
d’acreditar empreses que no compleixen els mí-
nims per poder garantir una execució adequada 
de les seves funcions i llavors ja no parlem de 
competència, sinó de competència deslleial.

Aquest primer error dona lloc a un altre en-
cara més greu: si es deixa que empreses sense 
els mínims necessaris puguin optar a fer feines 

per a les quals no estan degudament prepara-
des, la conseqüència més directa serà que, en 
no saber què estan fent només actuïn sobre el 
preu dels «serveis», provocant un descens dels 
preus i menyspreant la responsabilitat de les 
feines que estan realitzant.

Tot això pot xocar amb el fet que hom pu-
gui pensar que ja que es tracta de treballs en 
l’àmbit normatiu el millor és que siguin el més 
econòmics possible i aquí és on rau l’error més 
gran: el fet que una cosa sigui obligatòria de 
fer ( ja sigui en l’àmbit industrial, en el de la 
prevenció de riscos, en l’auscultació de murs 
ancorats, en el control de qualitat…), no vol dir 
que l’haguem de fer de qualsevol manera, ja 
que com tot a la vida el que surt molt barat a 
vegades acaba costant molt car, molt més que 
si inicialment s’hagués fet tal com calia.

L’experiència en un mercat, el tenir equips 
de professionals formats de forma continuada 
en cadascuna de les activitats en què es tre-
balla, el tenir equips i maquinària en perfecte 
estat de funcionament i calibrats, el tenir asse-
gurances en vigor, el tenir valors i seguir-los… 
tot això costa diners i aquests diners s’han de 
repercutir en el preu final del servei, sinó la si-
tuació no és sostenible. Darrerament parlem 
molt de sostenibilitat però en el fons no actu-
em en conseqüència, no optem per les opcions 
que donen sostenibilitat a les empreses que 
inverteixen en un mercat i en un país. Moltes 
vegades preferim allò que és més barat o que 
ve de fora i això ens acaba repercutint, ja que 
fa que aquelles empreses que realment volem 
apostar per una implantació a llarg termini en 
un país ens veiem apartades per les empreses 
que només pensen en el curt termini, en que 
tot s’hi val a l’hora d’esgarrapar uns quants di-
ners i que quan es destrossi el mercat a ells els 
serà igual perquè o bé buscaran un altre sec-
tor que destruir o bé tornaran al país d’origen 
(per cert, país en el qual nosaltres no podem 
actuar per una qüestió d’acreditacions legals 
però aquí al Principat tot són portes obertes a 
la seva entrada).

Llavors em torno a preguntar: la respon-
sabilitat té un preu? I la resposta és que sí, 
però també el té encara que no el paguem, 
ja que no fent-ho ens tornem pitjors, deixem 
l’activitat en mans de gent sense coneixe-
ments ni escrúpols, deixem que alguns dels 
agents encarregats de garantir el compliment 
dels reglaments i de les normatives estiguin 
poc preparats i això provoca una sensació de 
què l’administració «passa» de certes coses i 
el client final només ho veu com un acte im-
positiu que costa diners i no serveix per a res 
més. En conseqüència, busca el millor preu i 
això es va retroalimentant fins el moment en 
què ja no tindrem gent preparada per a fer 
les coses i haurem d’anar-la a buscar fora del 
país (probablement la mateixa que haurem fet 
marxar en no ser reconeguda la seva vàlua a 
casa nostra). Aquesta circumstància ens va 
fent petits com a país, la nostra cultura de la 
qualitat cada cop serà més petita i cada cop 
serem menys competitius, perquè un mer-
cat competitiu ho és en la mesura en què els 
agents encarregats per vetllar del compliment 
de normes i reglaments són més competitius i 
preparats, en definitiva, quan la responsabili-
tat sí que té un preu. 

responsabilitatLa 
      té un  preu?
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E

L’arqui-
tectura 
saludable(X)

A N T O N I  P O L  I  S O L É

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (X)

27l’advL’ARQUITECTURA SALUDABLE26 l’adv L’ARQUITECTURA SALUDABLE

Els cossos, segons el 
volum, des dels més petits 
(atòmics) fins als més grans 
(muntanyes) sintonitzen o 
entren en ressonància en 
diferents freqüències. Els 
cossos més grans amb les 
baixes freqüències, des d’1 
hertz (de longitud d’ona molt 
gran) i els cossos més petits 
amb les altíssimes freqüències, 
fins a 10²³ hertz (de longitud 
d’ona nanomètrica).

A la natura hi són presents 
tots els tipus de radiacions 
i el cos humà (per la nostra 
evolució com a espècie, 
però també per adaptació 
als territoris concrets) està 
preparat per a uns nivells 
de radiació determinats que 
es poden alterar quan es 
trasllada el domicili o també 

per la presència de radiacions 
artificials que s’han afegit 
la vida quotidiana amb una 
presència forta i continuada, 
les quals acaben pertorbant 
i alterant les funcions vitals 
i provocant efectes nocius 
sobre la salut, sobre el 
comportament i sobre el 
rendiment.

Tot corrent elèctric produeix 
un camp electromagnètic o 
dona origen a unes ones que 
només es diferencien unes 
d’altres per la freqüència de 
l’oscil·lació.

Es podrien assimilar 
aquestes pertorbacions a les 
interferències d’uns camps 
sobre els altres (els nostres 
cossos i les funcions vitals 
que s’hi desenvolupen), com 

Efectes 
de les radiacions

Per tant, tot 

el que hi ha al 

nostre univers 

està relacionat 

i interactua a 

nivell energètic 

en diferents 

escales en 

funció de les 

freqüències 

en que es 

propaguen.

Des del punt de vista físic i químic tots els éssers vius són 
alhora energia, és a dir que en el fons els nostres cossos són 
receptors o contenidors de partícules d’energia elèctrica, 
lumínica, calòrica, sònica… Avui no és cap secret que la 
matèria té per constituent més elemental els àtoms i aquests 
estan formats per electrons (càrrega negativa), neutrons i 
protons (càrrega positiva).

quan es perd qualitat en la 
visió en un aparell de televisió 
o el so en un aparell telefònic 
per la presència de «paràsits» 
que no són més que altres 
ones o freqüències que han 
envaït l’antena o bé el cable de 
transport.

Els efectes biològics de 
les radiacions són un 
fet. I aquestes avui es té 
coneixement pels estudis 
següents: REFLEX, fet per 
la Unió Europea el 2004, 
BIONITIATIVE REPORT del 2012 
elaborat per 29 científics i 
experts en salut independents 
i altres professionals, com 
els metges Susanne i Pierre 
DEUOX, del 1993 i molts altres 
abans d’ells, o associacions 
com GEA, GEOBIOS, BAU-
BIOLOGIE MAES, etcètera.

ELS ÀTOMS 
s’agreguen formant molècules.

A PART, 
tots els sistemes del cos 
humà i igualment dels 
altres éssers vius (muscular, 
nerviós, sanguini, cerebral, 
etc.) es regulen a través 
d’impulsos elèctrics en 
camps específics o diferents, 
de baix potencial elèctric.

I LES CÈL·LULES, 
que constitueixen la base dels 
éssers vius, estan formades per 
diferents estructures moleculars 
en funció de la seva composició.

Tot el que envolta està format 
per associacions microscòpiques 
anomenades molècules. Aquestes 
al seu torn estan integrades per 
àtoms. Tot i que pot haver moltíssimes 
molècules diferents, només s'han 
detectat una mica més de cent àtoms 
diferents.
El nucli o centre de l'àtom està format 
per dues partícules: els protons, que 
tenen càrrega elèctrica positiva, i els 
neutrons, que no tenen càrrega 
elèctrica.
Al voltant del nucli, girant 
a gran velocitat, es 
troben els electrons, que 
tenen càrrega elèctrica 
negativa.

Els àtoms

UNA GOTA D'AIGUA 
CONTÉ 3.000 
BILIONS DE 
MOLÈCULES.

UNA MOLÈCULA 
D'AIGUA CONTÉ 
TRES ÀTOMS, DOS 
D'HIDROGEN I UN 
DE OXIGEN.

UN ÀTOM 
D'OXIGEN TÉ VUIT 
ELECTRONS.

EL NUCLI D'UN ÀTOM D'OXIGEN TÉ VUIT 
PROTONS-VUIT NEUTRONS.

Tot en la matèria és energia en 
moviment: des de les molècules 
denses compostes per àtoms
(en vibració perpètua a causa 
de l’orbitació continua del núvol 
d’electrons que envolta els nuclis 
de protons i neutrons — amb 
els Quarks, muons, gluons i 
leptons propis.) a les radiacions 
electromagnètiques més diverses.

Els éssers vius funcionem mitjançant 
processos de Bioelectromagnetisme 
i Biorressonàncies.

Els processos biològics corporals es 
sincronitzen amb el camp magnètic 
polsant de la Terra.



Els camps elèctrics alterns 
de baixa freqüència

Poden produir en dosis dèbils 
o exposició a valors baixos:

- Afectacions cutànies.
- Mals de cap.
- Pèrdua de vitalitat.
- Depressions.
- Síndrome de mort sobtada 

en bebès.

I en exposició a valors 
elevats:

- Augment del risc de 
leucèmia (300%).

- Melanoma,
- Càncer limfàtic.

Els camps magnètics 
alterns de baixa 
freqüència

Poden produir, en exposició a 
valors baixos:

- Trastorn del son.
- Malalties degeneratives 

(Alzheimer, Parkinson…).
- Trastorns psíquics.
- Alteració de la producció 

de melatonina, que 
condiciona la reproducció 
/ creixement i el sistema 
immunitari.

I en exposició a valors 
elevats:

- Càncer, leucèmia infantil.
- Trastorns hormonals, 

nerviosos, cardíacs, 
circulatoris i del son.

- Migranyes.
- Depressions.

Les ones 
electromagnètiques d’alta 
freqüència

Totes elles tenen efectes 
atèrmics consistents en:

- Augment de permeabilitat 
dels glòbuls vermells.

- Reducció de l’activitat 
limfocitària.

- Aberracions 
cromosòmiques.

- Trencaments d’ADN.
- Alteracions 

neuroquímiques.
- Depressió.
- Disminució de la secreció 

de melatonina.
- Permeabilitat de la barrera 

hematoencefàlica.

Una part d’elles tenen 
efectes de tipus tèrmic amb 
generació de calor i capacitat 
de dissipació tèrmica dels 
teixits afectant especialment 
els ulls i els testicles.

En general, se les relaciona 
amb tumors cerebrals, 
leucèmia, augment de 
càncer, síndrome de Down, 
pertorbacions hormonals, 
infarts de miocardi, 
danys immunològics, 
deterioraments neuronals, 
estrès, agressivitat i 
bloqueigs mentals.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IV)
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L’exposició a fonts de CEM pot 
provocar alteracions a l’hemograma, 
aglutinació de glòbuls vermells, 
disminució en el número de glòbuls 
vermells o blancs, augment de 
limfòcits o irregularitats del volum 
globular mitjà.

Comunicació intercel·lular e intracel·lular a 
travès de freqüències ressonants. La clau re-
sideix a les proteïnes «Hèlix Alfa» situades a 
la membrana cel·lular i que connecten l’inte-
rior de les cèl·lules amb l’exterior, processant 
les ondes electromagnètiques emeses per 
altres cèl·lules, properes o llunyanes.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (X)
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Radiació ionizant

Les microones de telefonia mòbil indueixen 
una major permeabilitat de la barerra 
hematoencefàlica.

A causa de la presència de ferro als glòbuls 
vermells, aquests són susceptibles de processos 
d’imantació i despolarització magnètica.

Augment de la permeabilitat dels glòbuls vermells

Criptocroms: proteïnes en espiral 
situades a la retina humana, 
que ens permeten la percepció 
dels camps magnètics naturals i 
artificials (sota els cordons i els 
bastons)..

Glàndula Pineal: el nostre centre processador de les 
energies i les radiacions de l’entorn.
Fotosensible (l’afecta la llum).
Radiosensible (reacciona a la radioactivitat).
Electrosensible (l’afecten els camps magnètics i els camps 
electromagnètics).
Magnetosensible (l’alteren els camps magnètics naturals i 
els artificials).

Sinapsis neuronals: 
basades en seqüències 
d’impulsos elèctrics i 
electromagnètics.

Partícules de magnetita: que, com si fossin 
magnetosensors, es troben als tendons i a les 
articulacions de tot l’organisme humà

Cèl·lula

Fluids extracel·lulars 
Nucli 

Membrana cel·lular

Membrana cel·lular

Espectre de radiacions i ones electromagnètiques

GRAU DE PENETRACIÓ DE LES 
RADIACIONS DEL MÒBIL AL CERVELL

Actuació sobre les proteïnes de la membrana cel·lular

Senyal del calci, modificació del calci intracel·lular

Determinació de la ruta AMP kinasa Determinació de l'apoptosi

... després de la inhibició 
de l'apoptosi, proliferació 

cel·lular

Disminució de la síntesi de melatonina

En els limfòcits, disminució de la immunitat

... després disminució de la Acetilcolina

Reducció de la fase REM del somni fase de son paradoxal

Despolimerització dels filaments d'actina

Ràpid increment de la Acetilcolina Síntesi i activació de les proteïnes de l'estrès

Augment de la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica

... i de la barrera hemàtica de timo

Microedemas

MAL DE CAP (CEFALEES)

MALALTIES NEURODEGENERATIVES TUMOR CEREBRAL

Exposició a curt termini Exposició a llarg termini

TRASTORN DEL SON / FATIGA Trastorns del comportament, 
trastorns cognitius, pèrdua de 
memòria, depressió, ansietat

CÀNCER / LEUCÈMIA

Camps Electromagnètics

Referències bibliogràfiques:
Comitè científic sobre els Camps Electromagnètics
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REHABILITACIÓ PATRIMONIAL

1846: 
Cal Ramon

La recuperació del patrimoni arquitectònic del 
país avança amb projectes que sorprenen per 
la qualitat del treball i el respecte als dissenys 
originals. És el cas de Cal Ramon, construïda 
al 1846, a l’Antic Carrer Major d’Andorra la 
Vella, que ha estat el centre del projecte dut a 
terme per part de l’arquitecte Turi Riberaygua; 
curiosament ell és un dels descendents del 
matrimoni entre Salvador Riberaygua i Anna 

Argelich, primers propietaris i constructors de la casa. A més, a Cal 
Ramon hi va viure la primera telegrafista d’Andorra, Anna Argelich 
i Arajol, que des d’aquest edifici va imprimir el primer telegrama 
Andorra-França, l’1 de novembre de 1892; una placa a la façana 
d’Andorra Telecom així ho recorda. Aquesta ha estat una rehabilitació 
especial, on la feina d’un professional es barreja amb els sentiments 
que desperten els llaços familiars, la responsabilitat de ser respectuós 
amb una peça més del patrimoni històric i arquitectònic del Principat, 
sent conscient que, a més, és un llegat familiar.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: TURI RIBERAYGUA · ÒSCAR LLAURADÓ

>>> Aspecte que presentava Cal Ramon i les construccions que l’envolten a l’època 
de la seva construcció. Crida l’atenció l’Avinguda Príncep Benlloch, en aquells anys 
un senzill camí de muntanya

Rehabilitació respectuosa d’una de 
les cases més emblemàtiques del casc 
antic de  la capital.
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>>>Detalls de diferents elements de la construcció de Cal Ramon, conservats o reproduïts en les obres fetes a 
l’edifici

>>>Els balcons són uns dels elements que s’han embellit una mica, dotant a les baranes de més personalitat. En els 
diferents accessos a l’habitatge s’ha pogut respectar gairebé al 100% el disseny original

Nonsedici veliqui blabore 
et restrunti vel maios non 
parum et es ut mo dem 
nonse consequ asperun 
accae odiam que rere, sunt 
alitem expe

32 l’adv ARQUITECTURA

finestres i la coberta aquesta obra s’hagi 
pogut acollir als ajuts del pla Renova. Els 
tancaments s’han realitzat, com indica 
la normativa, en fusta i s’ha col·locat 
un triple vidre en tots ells. S’han pogut 
conservar els ampits originals que s’han 
tractat contra les termites i altres atacs 
als que la fusta és sensible.

En el cas de la façana que dona a Princep 
Benlloch, en no tenir un arrebossat per 

sobre de la pedra, el que s’ha fet ha 
estat una bona neteja. 

Per a les finestres s’han posat porticons, 
que segons fotografies de l’època, 
tenien els tancaments a aquesta banda 
de la construcció. Aquí s’han pogut 
conservar dos fanals de ferro forjat, 
que destaquen molt en aquesta banda. 
Encara que el protagonista és un escut 
de ferro de l’època, on a més de les 

Aquest projecte de rehabilitació de 
Cal Ramon requeria d’una fidelitat 
als traços del disseny original, per tal 
que el resultat de l’obra no deformés 
la primera construcció de l’any 1846. 
Aquest és l’any de la construcció si fem 
cas del gravat amb aquesta data que 
figura a la façana principal; actualment 
els números 14-16 de l’Antic Carrer 
Major d’Andorra la Vella. En tot moment 
la idea ha estat recuperar el màxim 
d’elements originals de tot l’exterior de 
l’habitatge, i els que no era possible 
conservar s’han reproduït, seguint el 
model original. 

Les tres façanes de la construcció 
presenten l’aspecte original amb la 
pedra que es va utilitzar en el seu 
moment per l’edificació. Per aconseguir-
ho es va picar l’arrebossat que hi havia 
en dues de les mateixes i s’ha tornat a 
col·locar la junta de morter necessària 
entre les pedres de les façanes. 

A banda de la fidelitat en el disseny 
original, s’ha complert amb totes 
les normatives existents en matèria 
d’aïllament i de consum energètic. 
Això ha permès que, en el cas de les 
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inicials del matrimoni (aa-SR), s’hi pot 
llegir 1821, any en que aquesta parella es 
va casar.   

Tornant a la façana de l’Antic Carrer 
Major, aquesta és la que té els balcons 
que també han estat renovats. Les 
baranes de ferro forjat sí que han patit 
algun canvi, sent ara d’un disseny més 
estètic que les més senzilles d’abans.  
Els terres d’aquests balcons s’han fet 
de fusta. Amb l’afany de conservar el 

màxim d’elements possible la porta 
d’entrada principal també s’ha pogut 
mantenir, encara que ha calgut treballar 
per a donar-li l’aspecte que tenia. 
Precisament a l’entrada s’hi ha col·locat 
el gravat original a la pedra amb el nom 
de la casa, encara que en un nou graó. 

>>> En aquestes imatges es pot apreciar la fidelitat en les obres de 
rehabilitació, a la façana que dona a Príncep Benlloch. També, una imatge 
de l’escut commemoratiu del casament entre Anna Argelich i Salvador 
Riberaygua, a l’any 1821. 

PROJECTE: Cal Ramon · Andorra la Vella

ARQUITECTE: Turi Riberaygua

COL·LABORACIÓ: Toni Riberaygua (enginyer tècnic)

CONSTRUCTORA: Pidasa



Industrials col·laboradors Rehabilitació Cal Ramon

C. de la Comella 4, Naus Cortell, local 4
AD500 Andorra la Vella · marinserraller@gmail.com

Tel. 63 88 06 · T/F 81 41 81

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

ESTRATÈGIC   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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

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

energètica

REHABILITACIÓ FAÇANES DE L’ESCOLA DEL PAS DE LA CASATEXT: SUPORT · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

L’objecte de les obres és la substitució dels tancaments exteriors i el  tractament de les façanes de 
l’edifici de les escoles maternal i primària, andorrana i francesa del Pas de la Casa, a la Parròquia 
d’Encamp, amb l’objecte de millorar l’aïllament tèrmic de l’edifici i, per tant, l’eficiència energètica.

Es tracta d’un edifici en «L», que disposa de planta semisoterrani (zones esportives i polivalents), 
planta baixa (aules, despatxos, menjador i cuina), de tres (3) plantes d’aules i d’un cap de casa no 
utilitzable (cambra d’aire).

LA MILLORA DE L’AÏLLAMENT ES VA PROGRAMAR EN DUES FASES:

• Substitució dels tancaments exteriors de la façana principal, executada l’any 2014.
• Millora de la resta dels paraments de l’edifici amb l’execució de les actuacions següents:

- Substitució de tots els tancaments de les façanes restants.
- Aïllament tèrmic de la resta dels paraments de la façana amb uns materials específics i

d’acabat que compleixen amb l’actual «Reglament Energètic en l’edificació».
- Aïllament tèrmic de la coberta.

Pel que fa al tractament de façanes,  tenint en compte la magnitud dels treballs, l’escassetat de temps d’execució, 
per la necessitat de tenir les aules lliures en èpoques escolars, van fer optar per una solució exterior amb el mínim 
d’afectació a l’interior.



Per la realització de l’acabat, cal seguir en 
tot moment les prescripcions següents :

• La capa aïllant ha de ser contínua, 
sense interrupcions, per evitar la 
formació de ponts tèrmics.
• Allà on calgui interrompre el 
sistema aïllant, per la presència 
de finestres, per exemple, caldrà 
preveure el segellat oportú per 
evitar que l’aigua penetri per sota 
de la capa d’aïllament tèrmic.

Específic planta baixa
Tenint en compte que bona part de les 
façanes de la planta baixa delimiten el 
pati de l’escola, es va decidir situar un 
sòcol de protecció de xapa galvanitzada 
de 50 cm d’altura, fixat mecànicament 
al parament, per damunt de 16 cm 
d’aïllament tèrmic, a base de poliestirè 
extrusionat.

Específic xapa nervada
Tenint en compte que bona part de les 
façanes actualment estan revestides 
amb una xapa nervada, contínua de 
la coberta, es va optar per desmuntar 
trams de façanes i aplicar una projecció 
de 9 cm d’escuma de poliuretà, 
fàcilment adaptable a les irregularitats 

dels paraments i a l’existència de les 
estructures de suport de la xapa nervada, 
conductes instal·lacions...   

TRACTAMENT  COBERTA
Per sota de la xapa nervada de 
coberta, existeix una coberta plana, 
impermeabilitzada, amb una capa de 
grava i un espai important en algunes 
zones fins a la xapa.
Es va decidir conservar l’acabat existent, 
allisant la capa de grava i col·locant 
una làmina plàstica a tota la superfície. 
Per sobre, s’hi van col·locar panells 
d’aïllament tèrmic. Aquests panells 
són resistents a la humitat ja que el 
revestiment de xapa nervada no és 
totalment estanc.

Es va optar per situar uns panells 
d’escuma rígida de poliuretà tipus PIR, 
amb dos paraments d’alumini de 50 µm 
de gruix, amb vores rectes, fins a obtenir 
110 mm de gruix, encintant els panells 
amb una junta adhesiva d’acabat alumini.
Aquests panells han quedat entregats, 
en tot el perímetre, amb el projectat de 
façanes sota les xapes nervades. 

ENGINYERIA: SUPORT, E.C., SA
CONSTRUCTORA: CEVALLS

TANCAMENTS  EXTERIORS
Pels tancaments d’alumini, correspo·
nents a finestres, portes i obertures fixes, 
es va fixar el compliment de les caracte·
rístiques següents :

• Color anoditzat plata.
• Bona resistència a la corrosió i a 
l’abrasió.
• Finestres de dues fulles practicables, 
una de les quals oscil·lobatent.
• Finestres apaïsades, d’una sola fulla 
abatible.
• Transmitància tèrmica = 1.30 W/m2 

ºK, màxim.
• Marc d’alumini de 65 mm de gruix.
• Gruix del perfil d’1,5 mm.
• Ruptura de pont tèrmic amb 
poliamida de 30 mm.
• Junta central amb EPDM esponja.
• Cantonades amb doble esquadra, 
interior i exterior, en marc i fulla.
• Perfileria d’acer inoxidable.
• Espessor màxim de vidre de 52 mm 
amb vidre triple:

✔ Vidre laminat 4+4 mm, baix 
emissiu PVB Clear, cara exterior.
✔ Cambra d’aire de 16 mm de gruix.
✔ Vidre baix emissiu de 6 mm de 
gruix.
✔ Cambra d’aire de 16 mm de gruix.
✔ Vidre laminat 3+3 mm, baix 
emissiu, cara interior.

La reforma també va incloure la substi·
tució dels caixons de les persianes, col·
locant·ne de nous fets en xapa d’alumini 
plegada amb 5 cm d’aïllament tèrmic, 
fent els remats i les entregues per evitar 
ponts tèrmics.
Es van conservar les persianes, al con·
siderar que es trobaven en bon estat de 
conservació i que són de bona qualitat.

TRACTAMENT  FAÇANES
Aquest sistema d’aïllament tèrmic per 
l’exterior permet l’eliminació dels punts 
freds i dels ponts tèrmics, augmentant 
la capacitat d’acumulació tèrmica de 
l’edifici, per la que es recomana una baixa 
absorció d’aigua i una bona permeabilitat 
al vapor d’aigua.

El sistema de tractament de façanes 
emprat, sistema REDArt de ROCKWOOL, 
comporta les següents actuacions 
mínimes:

1. Capa de regularització.

2. Perfil per sòcol/panell 
d’arrencada.

3. Morter adhesiu REDArt Adhesiu 
per garantir l’adherència del sistema, 
resistint als esforços de tallant i  
arrencament.

4. Aïllament tèrmic de 16 cm de 
gruix, a base de panell de llana de 
roca ROCKWOOL RockSATE DUO  
(R=4,4 m2/WK, reacció al foc A1).

5. Fixació mecànica, REDArt 
Ancoratges, a base de tacs 
d’expansió, adaptada a paret 
ceràmica.

6. Primera capa d’arrebossat REDArt 
capa base.

7. Malla a base de fibra de vidre, 
tractada per resistir als alcalins, 
per contenir les fissures degudes 
als salts tèrmics i augmentar la 
resistència mecànica.

8. Segona capa d’arrebossat.

9. Tercera capa d’arrebossat, si 
necessari.

10. Primera base d’acabat, 
imprimació a base de silicat de 
potassi modificat, que prepara 
i uniformitza el suport per rebre 
l’acabat, evitant les diferències de 
colors per diferències de suport.

11. Revestiment d’acabat, a base 
de morter texturat REDArt acabat 
silicat, o similar, disposant d’un gruix 
i no solament pintura, recomanant 
els colors clars per reduir l’afectació 
de la irradiació solar.

“Pel que fa al tractament de façanes, per la 
magnitud dels treballs i  l’escassetat de temps 
d’execució, es va optar per una solució exterior 
amb el mínim d’afectació a l’interior”
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Industrials col·laboradors en la rehabilitació de les façanes de l’escola del Pas de la Casa

ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE (SISTEMA AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR)
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

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

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

OK

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL
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Tot i que els responsables d’aquesta obra no parlen d’escultura en l’execució de l’embelliment de la façana 
del túnel d’Andorra la Vella que comunica la capital amb les parròquies de La Massana i Ordino, sí que el 
resultat final transmet certa sensibilitat artística en el concepte de l’obra. L’acer Corten i la vegetació són 
els elements principals d’aquesta estructura que cobreix l’antic mur, resultat de la construcció del Túnel 
del Pont Pla. L’evolució de les plantes escollides per completar la façana en determinarà l’aspecte final. 
Però aquest conjunt de figures geomètriques té un aspecte de dia i un altre de nit, ja que la il·luminació és 
diferent i aporta noves sensacions a l’espectador, que el contempla fugaçment.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · EVA M. DALMAU

CONDICIONAMENT DEL MUR SITUAT SOBRE LA BOCA SUD DEL TÚNEL DEL PONT PLA

Les figures geomètriques 

recorden la forma de les 

muntanyes que travessa 

aquest túnel

>>>Abans de la intervenció

Façana escultòrica
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és: bedolls, Lavandula angustifolia, 
Stipa tenissima, Carez bronze, Co-
toneaster horizontalis, heura i vinya 
verge. Aquestes espècies vegetals 
creixeran i evolucionaran en un en-
torn que anirà canviant visualment 
i transformarà la visió que els con-
ductors i els observadors tenen de 
l’entrada del túnel. Al créixer, la ve-
getació  anirà cobrint la façana.

A més de les mesures de seguretat, 
un dels esculls que es van haver de 
salvar va ser que el mur, que en un 
principi semblava llis, resulta que 
tenia diferents nivells, així que la 
col·locació de les plaques de Corten 
va ser més complicada del que sem-

blava. Va caldre utilitzar diferents 
profunditats per a què visualment el 
conjunt semblés a un mateix nivell.

EL resultat final encara no el conei-
xem, ja que cal que esperem que 
passi el temps i les plantes creixin i 
evolucionin, per donar una visió con-
junta final a aquesta façana. 

La recerca de la centralitat del ma-
teix túnel va ser el primer impuls 
que van seguir els creadors d’aques-
ta façana. Les figures resultants 
d’aquesta reflexió formen un mosaic 
de plaques de Corten vermellós que 
es fon literalment amb la resta de la 
muntanya . Cal tenir en compte que 
la pedra natural posseeix unes vetes 
de la mateixa tonalitat que el Corten 
col·locat en vertical al mur.  

Aquesta obra, que es podria definir 
com d’arquitectura paisatgística, ha 
estat el resultat de la reflexió, basa-
da en les directrius que havia impo-
sat Govern per a poder adjudicar els 
treballs. Es demanava que la vegeta-
ció tingués una presència especial, 

així que es van escollir espècies na-
turals de plantes, arbustos i arbres 
que fossin ressitents a tot tipus de 
clima; des del més calorós, vistos 
els canvis que experimenta el clima 
local, fins  les rigorositats de l’hivern 
amb les baixes temperatures, la neu 
i el glaç. També calia tenir en comp-
te que el conjunt tingués un mante-
niment pràcticament nul, però s’ha-
via de preveure un mínim de cura, i 
s’han instal·lat tots els elements ne-
cessaris per a què les normatives de 
seguretat es compleixin durant els 
treballs de neteja o de manteniment 
de la vegetació.

La flora que s’ha triat i que comple-
ta el conjunt que formen els pins 

PROJECTE: 
Condicionament del mur situat sobre 
la boca sud del Túnel del Pont Pla
ARQUITECTURA / ENGINYERIA: 
Eva M. Dalmau
CONSTRUCTORA: AUXINI

>>>Abans de la intervenció >>> La façana presenta un aspecte completament diferent, que si s’observa durant el dia. La il·luminació que s’hi ha 
col·locat juga amb la profunditat de les plaques de Corten i la paret del mur

>>> En tot moment s’ha respectat la vegetació que hi havia abans de realitzar els treballs paisatgístics. El que s’ha 
fet és afegir més espècies resistents els 365 dies de l’any



Arquitectura i enginyeria i industrials col·laboradors 
del condicionament mur de la boca sud del Túnel del Pont Pla

emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601

dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma
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ENGINYERIA SOSTENIBLE

t  00 376 816764 / 00 376 363993
Avda. Francesc Cairat, 34, 2n 3a.  · Sant Julià de Lòria (Andorra)

e.dalmau@argotec-sostenible.com
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EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Empresa Constructora del condicionament del mur situat sobre la boca sud del Túnel del Pont Pla

C/ de les Boigues, s/n · Edifici Pic Blanc · despatx 603
AD700 Escaldes- Engordany

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

www.telexarxes.net

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA
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El mapa de carreteres de tot el país continua sent objecte de 
modificacions en diferents trams; canvis que permeten anar aplicant 
els punts acordats en el Pla Viari i adequar la realitat del trànsit a 
les necessitats que van sorgint a la societat. Una d’aquestes seria 
l’augment de presència de ciclistes durant qualsevol època de l’any. 
En aquesta ocasió s’han intervingut gairebé 400 m de carretera, 
des del poble de La Cortinada fins el riu La Posa. Cal afegir que 
aquest tram és el que circula cap a l’Estació d’esquí d’Ordino-
Arcalís. Durant les obres d’eixamplament, la circulació no s’ha vist 
afectada de manera important i només s’ha alterat el trànsit en 
ocasions puntuals, alternant un sol sentit de circulació. Cal tenir 
en compte que, entre altres, les obres han transcorregut durant la 
temporada d’esquí i han viscut el pas del Tour de França.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

MILLORA I EIXAMPLAMENT DE LA CG3 des de La Cortinada al riu La Posa (Arans)

Quan la carretera 
es comparteix

Mateix nombre de 
carrils, però ara 
també per a 
bicicletes

El motiu principal que ha conduit a 
aquestes obres ha estat, a més de 
l’eixamplament del tram de 379 m, mi-
llorar la seguretat vial en aquest tram. 
Vehicles, ciclistes i vianants tenen un 
espai propi i poden coexistir plegats. 
Aquesta intervenció va completant la 
millora de la CG3, que ja va començar 
en anys anteriors a la zona de Les Sali-
nes o Arans i que continua amb els ei-
xamplaments de la zona del riu Cresp 
i Llorts.

Així doncs, el resultat no ha donat més 
carrils per als vehicles que els dos exis-
tents, en sentit pujada i baixada, sinó 
que amb aquest eixamplament s’han 
pogut afegir dos canals més de transit 
rodat, exclusivament per a bicicletes, 
també en els dos sentits de la circula-
ció. A tot això cal afegir-hi una vorera 
d’1,5 m d’amplada; el qual és una bona 
distància per a què els ciutadans que 
prefereixen anar a peu en aquesta zona 
la puguin utilitzar amb comoditat.



A nivell de mobiliari urbà, aparentment 
no hi ha hagut grans canvis. Sols l’en-
llumenat públic ha patit alguna millora 
amb un model nou de fanals. També 
s’ha col·locat una barana de protec-
ció i separació entre la vorera dels vi-
anants i la carretera. Aquesta barrera 
s’integra visualment amb l’entorn ja 
que és de fusta, material natural i pre-
sent a la muntanya, però per motius de 
seguretat l’interior de tot l’element és 
metàl·lic, de manera que pot absorbir 
sense problemes el possible impacte 
d’un vehicle, i no trencar-se tan fàcil-
ment com la fusta.

Entre els materials utilitzats, a banda 
del que s’ha fet servir en el mobiliari 
i les barreres, els murs s’han cons-
truït amb pedra natural en el cas dels 
de maçoneria, i la resta amb formigó 
i acer corrugat segons les necessitats 
de la ubicació.

A banda de la tasca realitzada a la car-
retera, ha calgut tractar altres aspec-
tes com ara les canalitzacions d’aigües 
pluvials i residuals, que s’han millorat 
considerablement. Així, també s’han 
fet millores en les xarxes de telecomu-
nicacions i elèctrica.

A la bellesa natural de la zona, se li ha 
d’afegir el pas del Tour de França en 
diferents edicions. Aquest fet l’ha con-
vertit en una zona de pràctica habitual 
del ciclisme per part de professionals 
i aficionats, tant del país com de fora 
d’Andorra. Amb la millora, aquesta 
pràctica rep la protecció necessària 
per a què tots els usuaris circulin de 
manera segura i fiable.  
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> > Les modificacions en el tram han eixamplat els carrils per als vehicles i n’han afegit dos, de pujada i baixada, 
per a bicicletes. >> L’amplada d’un metre i mig que s’ha dedicat a la vorera permet la circulació dels vianants de 
manera còmoda i, sobretot, segura. Estan protegits dels automòbils per una barrera de seguretat

PROJECTE: MILLORA I EIXAMPLAMENT DE LA CG3 
TRAM LA CORTINADA/ARANS

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: ENGINESA

CONSTRUCTORA: UNITAS
Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550 · unitas@grupheracles.com
www.unitas.adOHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL



Industrials col·laboradors de la millora i eixamplament de la CG3 de la Cortinada a Arans

OHSAS 18001
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Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 804 900

unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad
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Vigilància mèdica
Plans d’emergència i autoprotecció
Formació nivell bàsic (50h) en seguretat 
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Implantació de normes ISO
Certifi cacions
BIOSPHERE
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Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
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La nova estació de servei d’Ordino substitueix a l’antiga 
benzinera canviant totalment el concepte de l’establiment 
passant de ser una «benzinera» on només se subministrava 
carburant per un concepte molt més ampli, com el d’estació 
de servei. Al  nou establiment, a més del subministrament de 
carburant, s’hi pot comptar amb aspectes complementaris 
com ara, el rentat i l’aspiració de vehicles, o la botiga 
«Carrefour Express».

TEXT: PAU IGLESIAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ/NUNO MAGALHAES

NOVA ESTACIÓ DE SERVEI A ORDINO

Un nou 
concepte 
d’estació

L’entorn natural de 
l’Estació de Servei 
ha condicionat 
el disseny de la 
mateixa



Sense oblidar que l’activitat 
principal de l’estació de Servei és 
el subministrament de carburant, 
la part més important i la que 
ocupa més espai és una gran 
marquesina que cobreix la pista on 
s’ubiquen 8 sortidors de carburant 
multiproducte, ampliant en 6 els 
2 sortidors de la benzinera antiga. 
Aquesta pista és pràcticament 
horitzontal, i ja que la carretera 
presenta un pendent longitudinal 

continu del 6% fa necessari un 
estudi acurat dels pendents 
d’entrada i de sortida a aquesta 
pista.

El clima ventós de la zona on s’ubica, 
i la voluntat del titular del negoci 
de fer una benzinera ben protegida 
de les condicions climàtiques, 
obliguen a realitzar una marquesina 
de dimensions molt importants 
només subjectada per 4 pilars. El 

gran voladís de la mateixa, juntament 
amb les importants càrregues de vent 
i de neu de la zona, fan necessàries 
unes solucions estructurals no 
convencionals, com les bigues 
metàl·liques de secció variable. 

En una parcel·la relativament petita 
de 2000 m2 s’hi han ubicat múltiples 
serveis, fet que en fase de projecte ha 
obligat a simular les circulacions dels 
vehicles, a l’interior de la parcel·la, 

igualment que els accessos i les 
sortides cap a l’exterior. 

També tenint en consideració el 
clima, i per millorar el confort dels 
clients, el rentador automàtic de 
vehicles disposa d’una sala d’espera 
calefactada amb visió directa sobre el 
pòrtic de rentat. 

Una de les dificultats més importants 
de l’obra es va trobar en el subsòl. 
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>> La línia de façana des de la carretera és completament oberta permetent 
contemplar l’activitat interior

>> El rentador automàtic disposa d’una sala d’espera calefactada per 
resguardar-se de les condicions climàtiques exteriors.

S’ha tractat 
paisatgísticament la llera 
del riu, atalussant-la, 
vegetant-la i fent-hi un pas 
de fauna



Dos fets condicionaven aquests 
treballs. El primer és que va caldre 
desplaçar el col·lector general del 
clavegueram d’Ordino, mantenint-lo 
en funcionament en tot moment. El 
segon, que el terreny és un reomplert 
molt heterogeni, pel que ha calgut 
rebaixar respecte al previst la cota 
de fonamentació superficial, a la 

vegada que complementar-la amb 
sistemes de fonamentació profunda. 

Una de les característiques més 
notables de l’estació de servei, és 
la integració en l’entorn utilitzant 
materials propis de les edificacions 
a la parròquia d’Ordino. Aquest 
fet combina tradició i tècnica en 

el conjunt construït. L’estació de 
servei també limita amb el riu 
Valira del Nord. S’ha realitzat 
un mur de maçoneria que limita 
amb el riu, amb un tractament 
atalussat i vegetal de la llera del 
riu, que limita l’alçada dels murs, 
evita l’efecte canal i facilita el pas 
de fauna per aquest marge vegetal, 

tot donant un acabat del límit molt 
més integrat al riu.
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>>>El tractament interior de la botiga s’ha realitzat seguint el Manual de 
Marca de Carrefour

>>>La il·luminació nocturna de l’Estació Servei destaca el conjunt edificat 
sense produir enlluernaments a la carretera
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>>>La fusta és el material principal utilitzat en la remodelació. D’origen 
i colors diferents, és per tot el local, emmarcant les diferents zones. Els 
teixits dels coixins i els seients estan entapissats en diferents estampats 
però mantenint un equilibri pel que fa als colors blau i groc

La botiga Carrefour 
Express completa 
els serveis de 
l’estació

Promotor: 
Estació Enclar Carburants Andorrans 
Projecte i direcció d’Obra: ENGINESA
Arquitectes: Jaime Ferriz Clavijo 
i Pau Iglesias Rodríguez
Constructora: URCOSA



Arquitecte, Projecte i direcció d’obra de la nova Estació de Servei a Ordino

 

Tel. 720 975 urcosa@andorra.adwww.urcosaandorra.com

Empresa constructora 

de la nova 

Estació de Servei 

a Ordino



Industrials col·laboradors de la nova Estació de Servei a Ordino Industrials col·laboradors de la nova Estació de Servei a Ordino

Antic Camí Ral núm. 22b · AD500 Andorra la Vella

T +376 868505 · F +376 868434

totled@totled.com

www.totled.com Av. Joan Martí, 44 · Local 2 · T 831046 · F 831565 · AD200 Encamp · pime@andorra.ad
ELECTRICITAT  ·  DOMÒTICA  ·  TELECOMUNICACIONS  ·  CLIMATITZACIÓ  ·  MANTENIMENT EN GENERAL

Edifici Prat de les Moles, local 10
Planta baixa · Ad400 La Massana
Tel. i Fax 722 668 · Mòb. 324 157

tmpirinencs@gmail.com

Carrer dels Barrers, 28, 3 · AD500 Santa Coloma, Andorra
fusteria_queiros@andorra.ad  ·  T +376 330 445 · +376 725 134

ENERGIES RENOVABLES: 
GEOTÈRMIA, AEROTÈRMIA, SOLAR I BIOMASSA

ELECTRICITAT · FONTANERIA · CALEFACCIÓ · CLIMATITZACIÓ
CONTRAINCENDIS · GAS · SERVEI DE MANTENIMENT

www.delgadoinstallacions.com

Carretera de la Comella, edifici Encorces, 6a planta,  local 602
Tel. +376 810 022 · AD500 Andorra la Vella

delgadoinstallacions@andorra.ad 



Industrials col·laboradors de la nova Estació de Servei a Ordino

RAMILO
CONSTRUCCIONS

PEDRA NATURAL

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

Each Office is Independently Owned and Operated

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

"Si vostè té alguna propietat exclusiva per vendre, consulti’ns"

Habitatges amb l'última tecnologia de la llar per garantir un confort màxim.

Dos, tres i quatre dormitoris. Àtics i dúplex amb zona comunitària de Spa, piscina i gimnàs. Preu a consultar.

Promoció exclusiva d'habitatges en venda 
“LES LLENGUADERES DELS VILARS”, ESCALDES-ENGORDANY

Una de les zones més cotitzades d'Andorra per les vistes magnífiques 
sobre la natura i per la proximitat al centre de la ciutat.

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

C/ de les Escoles 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma 
construccionsramilo@gmail.com

T (+376) 723 937 · M (+376) 322 343 - 358 707  ·  F (+376) 723 940

www.construccionsramilo.com



TEXT: OROBITG ARQUITECTURA-URBANISME · FOTOS : MARC COLOMINES · ÒSCAR LLAURADÓ

El projecte és una adequació d’uns locals existents a les 
antigues Galeries Plaza. Inicialment, els locals es trobaven 
completament lliures, amb l’estructura vista i part de les 
façanes acabades.

El local és el resultat de comunicar uns locals de planta baixa 
amb uns espais de la primera planta, anteriorment destinats 
a oficines.
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Rústic 
i sofisticat

HARD ROCK ANDORRA



Ha calgut fer unes reformes estructurals 
singulars i complexes per tal de generar les 
comunicacions necessàries entre la planta 
baixa i la primera (tres escales i un ascen-
sor). Una gran obertura central en el forjat de 
planta primera ha permès crear el gran espai 
a doble altura que proporciona amplitud i 
vincles visuals entre les dues plantes.

L’activitat principal del local és la restauració, 
però també hi ha una Rock Shop (botiga) 
amb el producte de la marca «HARD ROCK».

Ha estat la voluntat dels promotors que s’hi 
organitzin esdeveniments de música en di-
recte i sessions de DJs. Aquest local aposta 
per ser un referent del lleure nocturn de la 
capital i del país. El fet de compaginar la res-
tauració i la música en directe i DJ ha afegit 
complexitat al projecte, doncs l’aforament 
d’una i altra activitat és aproximadament el 
doble i, per tant, el projecte de climatització 

i ventilació ha de donar resposta a situacions 
d’ús molt diferents i canviants. Les exigències 
d’insonorització també han estat un element 
determinant en la definició del projecte.

El programa funcional es desenvolupa en 
dues plantes. A la planta baixa hi trobem la 
meitat de la zona de menjador del restau-
rant, la Rock Shop, un bar, els lavabos, i la 
cuina amb els espais de suport. La primera 
planta és principalment menjador i bar, amb 
lavabos, i els espais auxiliars per al personal. 
Hi ha diferents locals tècnics repartits per tot 
el local, per tal que es puguin controlar de 
manera sectoritzada les instal·lacions elèc-
triques i de climatització.

Els espais de menjador estan organitzats 
amb diferents tipus de taules, que es van dis-
tribuint per zones, combinant taules aïllades 
amb cadires i taules fixes amb seients corre-
guts, que generen espais amb personalitat 

>> Un altre espai singular és l’entrada, on un ampli distribuïdor et dona la 
benvinguda amb un gran «disc de vinil» col·locat al paviment, i un llum de 
disseny exclusiu al sostre, format per plats de bateria.

>> La RockShop és un ambient autònom que comparteix materials amb 
el restaurant, però on s’ha introduït una tonalitat blava en diferents 
textures, exclusiva per aquest espai.
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Hard Rock Internacional
Des que es va establir l’any 1971, Hard Rock s’ha compromès en una gran 
varietat de causes filantròpiques (Hard Rock Heals Foundation, que proporciona 
subvencions i assistència a persones que tenen com a objectiu curar a través 
del poder de la música, donant l’oportunitat de millorar les vides i promoure 
el benestar) i activitats per tot el món. Amb seus a 80 països, és una de les 
empreses més reconegudes a nivell mundial. Començant per una guitarra d’Eric 
Clapton, les més de 8.000 peces el fan posseïdor de la col·lecció de memorabilia 
musical més gran del món, que s’exhibeix als locals de les ciutats més icòniques 
del món, tals com Londres, Nova York, San Francisco, Sidney i Dubai.

Amb aquesta obertura, Hard Rock Cafe Andorra ha generat 65 llocs de treball a 
Andorra, a més d’albergar un escenari per on actuen artistes andorrans.



pròpia, i experiències diferents en un mateix 
local. A la primera planta s’han habilitat dues 
zones de menjador que es poden aïllar i tan-
car per esdeveniments particulars o VIPs.

El concepte de disseny amb el qual s’ha 
treballat és la combinació i l’equilibri entre 
materials molt diversos que havien de crear 
ambients sofisticats, contemporanis, acolli-
dors, funcionals, i al mateix temps introduir 

materials propis d’Andorra com són la pedra 
i la fusta, per aconseguir el «look» HardRock 
Andorra, amb personalitat pròpia, i diferent 
de tots els HardRock d’arreu del món.

Els acabats, molt variats, es mantenen dins 
d’una gamma àmplia de colors en tot el 
local, amb predomini de tons càlids, que 
proporcionen estances acollidores. S’han 
combinat gammes de colors terra, vermells 

> En aquests espais el mosaic de 3 x 5 cm que combina pedra natural i 
elements metàl·lics té un protagonisme especial. El sobre de la barra de 
granet negre també completa aquest conjunt mostrant solidesa.

> A les zones de les barres del bar s’han buscat colors més actius, amb 
combinació de llum càlida i freda, de manera que prendre alguna cosa sigui 
una activitat més dinàmica. 
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“L’escenari és el 
protagonista de l’espai 
central”



>>> Es zonifiquen els espais segons els usos i els ambients combinant sostres llisos amb textures decoratives, sostres 
llisos acústics amb multi-perforacions, i sostres de làmines multiformat que integren els carrils d’il·luminació i els 
difusors d’aire. 

>>>Els banys són 
sorprenents, tot i que 
es manté la gamma 
cromàtica de la resta 
del local, amb colors 
més vius, els mosaics 
vitrificats de la casa 
Bissazza, el Neolith, i 
els revestiments viní-
lics de les parets, amb 
una temàtica orgànica, 
generen uns espais 
molt singulars.

i marrons, de manera que l’experiència de 
menjar a Hard Rock sigui serena i apassio-
nada alhora.

L’escenari és el protagonista de l’espai cen-
tral a doble altura, on s’hi combinen ele-
ments metàl·lics i de pedra, envoltats de 
tecnologia amb llums LED, la gran pantalla, 
els altaveus, i el singular llum dinàmic en 
forma de guitarra del sostre. L’escenari per 
a les actuacions en directe es converteix en 
una zona privilegiada del menjador en l’ús 
diari.

A les zones de menjador es combinen pavi-
ments ceràmics en dos tons càlids, amb el 
paviment porcellànic amb acabat de fusta 
que aporta un caràcter de muntanya. A les 
parets s’hi combinen diversos papers de la 
casa Vescom amb colors i textures variades 
dins la gamma cromàtica. La resta de pa-
rets estan entapissades amb pell, i dialo-
guen en colors i textures amb els diferents 
entapissats dels bancs i les cadires.

Uns elements característics i singulars 
d’aquest projecte han estat els sostres. Les 

exigències acústiques i la necessitat d’in-
tegrar les instal·lacions de climatització, 
juntament amb la complexa il·luminació, 
han ajudat a definir les diferents tipologies 
de sostres. Sostres llisos amb textures de-
coratives, sostres llisos acústics amb multi-
perforacions, i sostres de làmines multifor-
mat que integren els carrils d’il·luminació i 
els difusors d’aire, es combinen zonificant 
els espais segons els usos i els ambients…

La diferència principal entre aquest local i 
altres restaurants, és la temàtica musical. 
El local està ple d’elements exclusius i únics 
d’artistes famosos, que formen part de la 
història de la música. Aquests objectes 
són un gran atractiu per als visitants, així 
com els vídeos musicals que contínuament 
s’emeten per les pantalles de 49” reparti-
des per tot el local.

La participació i la col·laboració de l’equip 
de gestió en el procés constructiu, així com 
la bona disposició de la constructora i el 
conjunt dels industrials que hi han partici-
pat, han permès fer les obres en un període 
de temps curt. 
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PROJECTE: Hard Rock Cafe Andorra
PROJECTE, DIRECCIÓ D’ARQUITECTURA 
I ENGINYERIA: 
OROBITG Arquitectura i Urbanisme i OB.enginyeria
COL·LABORADORS:  BAC arquitectura, Causa Estudi

CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROJECTE: 
HR Restauracio & Esponsorama Arquitectura.

SCHEMATIC DESIGN INTERIORISME: 
HIS (Hrynkiewicz & Sons Architecs).

IMATGE CORPORATIVA: 
La Borda Creativa
PROPIETAT DELEGADA: DTG
CONSTRUCTORA: Dragasa

‘Memorabilia’
Hard Rock posseeix la col·lecció de 
memorabilia musical més gran del 
món, que actualment compta amb 
més de 80.000 peces. Entre els 
objectes d’artistes internacionals, a 
Hard Rock Cafe Andorra hi destaquen 
vestits de Madonna, Britney Spears, 
Whitney Houston o Lady Gaga; així 
com un fulard de Lenny Kravitz i una 
guitarra de Carlos Santana.



PROPIETAT DELEGADA HARD ROCK ANDORRA

C. de les Escoles, 27, 1r 1a ·  Sant Julià de Lòria. Andorra   ·   Tel.: 741 600   ·    Fax: 841 305   ·   dtg@andorra.ad
Ctra. de la Comella, 11
AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 871 340
Fax +376 871 341 · dragasa@dragasa.ad
www.dragasa.ad

Fem realitat els teus projectes a Andorra



Industrials col·laboradors Hard Rock Cafe Andorra

Un equip molt preparat per a realitzar treballs de 
decoració amb placa preformada de guix laminat

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



Industrials col·laboradors Hard Rock Cafe Andorra

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

www.totled.com
emangroup@andorra.ad

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

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

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

• fusteria
• ebenisteria
• mobiliari de cuina i bany

• electrodomèstics
• reformes
• serveis d’interiorisme

Инструкция по применению
Manual para la utilización del logotipo

SERRALLERIA
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
ACER INOXIDABLE
PERFILERIA JANSEN
CONSTRUCCIONS EN ALUMINI 

C/ de la Plana, 13 · AD500 Santa Coloma
Tel.: 720 992 - Fax: 722 868 · e-mail: tlanao@andorra.ad
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(+376 ) 321887- 390603  /  impermat@andorra.ad

MAT. CONSTRUCCIÓ – FERRETERIA

Prat de la Creu, 28 · Andorra la Vella · Tel. 82 34 37 · cad@andorra.ad

tapisseria 
restauració
mobiliari
paret

col·lectivitats
particulars

projectes de 
decoració i 
subministrament 
tèxtil 
hoteleria
restauració

Més de 50 anys en tapisseria i cortinatge

cortinatge 
motoritzat
screen

barres riells

manual
vertical

veneciana

Av. d’Enclar, 20
AD500 SANTA COLOMA
(Principat d’Andorra) 
Tel. 722 237
Fax. 724 003
cristallerianouestil@andorra.ad
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C. Prada Motxilla 10 , AD500 Andorra la Vella
Tel. 806 445

www.schindler.com

Schindler

Dissenys que desperten 
els teus sentits

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad T 
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Prat de la Creu, 59-65 · Escala B, 5è
AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
same@agfs.ad

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

climatització i controlc electricitate energies renovablesr lampisterial
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Especialitzats en climatització, 
electricitat, aigua, 

bany i electrodomèstics

Berga · Igualada · Puigcerdà · Andorra · Terrassa · Manresa · Vic · Barcelona

www.peralba.com

PERALBA ANDORRA
Ctra. Margineda, local 3, planta baixa.

Andorra la Vella
Tel. 376 72 11 00

andorra@peralba.com
Presentació de propietats exclusives per a persones extraordinàries

 631 m2 4 4 

Casa d'estil contemporani, luxe i confort. Disposa 
de piscina, zona de spa i estances lluminoses.

Meravellosa casa en venda

Escàs-La Massana 1.800.000 €

 3.200 m2 4 3 

Propietat elitista a Llorts, amb zona wellness, 
terreny privat i propera al sector d'esquí de Vallnord.

Àtic exclusiu en venda 

Serrat (El) 1.900.000 €

1113

Xalet de 6 plantes amb gimnàs, sala polivalent i 
zones enjardinades. Materials de construcció de 
gran qualitat.

 Parcel·la 1.373 m22.850,37 m2

Impressionant xalet en venda

Escaldes-Engordany Preu a consultar

Ref. 10126

Ref. 10021 Ref. 9910

Situada a una zona privilegiada, aquesta casa 
presenta una arquitectura moderna i instal·lacions 
d'última generació a més de fantàstiques vistes 
panoràmiques.

Casa de disseny de compra

Escaldes-Engordany 4.000.000 €

 998 m2 43

Idíl·lic xalet de muntanya amb unes vistes 
privilegiades a la vall i una tradicional construcció 
que combina la pedra i la fusta.

jardí 385 m2

Xalet exclusiu en venda

Sispony -La Massana 3.500.000 €

 169 m2 3 4 

Casa rústica adossada dividida en 3 plantes. Tradició 
i confort en un entorn de natura.

Espectacular casa rústica de compra

Ordino 865.000 €

 688 m2 5 6 Ref. 9969

Ref. 9984

Ref. 9834

Si vostè té alguna propietat exclusiva per vendre, consulti’ns

Each Office is Independently Owned and Operated

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

RAMILO
CONSTRUCCIONS

PEDRA NATURAL

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

www.construccionsramilo.com EMPRESA COL·LABORADORA EN LA VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA



TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

Un espai de degustació i compra de xocolates, pastissos i gelats pensat per sublimar els 
productes i generar l’atmosfera propicia a una degustació adequada.
Un projecte que fusiona conceptes de museu amb alta gastronomia per fer de l’espai un plat…
«Més que xocolata», amb aquesta premissa s’han estudiat els diferents productes per entendre 
la veritable naturalesa, riquesa i recerca gastronòmica darrere de cada un d’ells; a fi de donar 
la millor resposta arquitectònica possible: cofres, pastissos, macarrons, dolços, bombons, 
xocolata… Les postres i xocolates delicades del reconegut pastisser Vincent Gerlais són 
acompanyades per altres productes distingits com gelats italians o una selecció dels millors tes. 
Una gran diversitat de formes, colors i sabors conformen una bona part dels productes exposats 
a la botiga, tots ells amb un packaging molt elaborat.

Un espai pensat 
per degustar i inspirar...

MUSE · ANDORRA LA VELLA
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Un projecte que fusiona 
conceptes de museu 
amb alta gastronomia 
per fer de l’espai un 
plat.



Amb uns productes tan selectes, el 
projecte arquitectònic (espai, llum, 
mobiliari…) ha de saber posar-los en 
valor de la millor manera, tot i preser-
vant-ne la identitat pròpia i el packa-
ging de gran qualitat…

Més que una botiga o un local comerci-
al, més que un producte d’alimentació, 
«més que xocolata»… el projecte tam-
bé vol fer més que posar en valor els 
productes, els vol sublimar. D’alguna 
manera i recuperant conceptes d’es-
pais museístics i d’exposicions, el que 
es vol és inspirar als clients.

Com si d’un treball d’escenografia o 
museografia es tractés, el projecte ar-
quitectònic ha de passar a un segon 
pla, passar desapercebut davant dels 
productes exposats, ha de fer venir ga-
nes de tastar, de degustar.

A aquests conceptes museístics s’hi 
afegeixen els del món gastronòmic per 
donar vida al projecte: transformar 
l’espai en plat…

A nivell gastronòmic o de degusta-
ció, els productes que són, recordem, 
«més que xocolata» no es poden servir 
de qualsevol manera... s’ha de «ves-
tir» el plat, s’ha de «muntar»: En alta 
gastronomia, una vegada seleccionats, 
preparats i cuinats els millors produc-
tes s’han de servir, o millor dit degus-
tar, pel comensal… És aquí, en aquesta 
darrera etapa del procés culinari, que 
el xef «munta» el plat. Un treball de 
composició, equilibri, proporcions tant 
important, o més, que tots els ante-
riors. Aquí el xef ha de posar en valor 
el producte, elevar al màxim tot el seu 
sabor a través de la bellesa, l’equilibri i 
la materialitat del plat, per preparar el 

cervell i moltes vegades el cor a degus-
tar-lo... Un treball delicat de composi-
ció, que permet transmetre vibració i 
emoció als plats. (Per aquestes raons el 
packaging és tan important en aquests 
productes.)

Per poder materialitzar aquest «mun-
tatge» de plat o d’espai en aquest cas, 
era evident que no es podria fer amb 
el producte final, de molt petita dimen-
sió (0,01 m) ni amb el packaging del 
producte (0,1 m) i menys en un espai 
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relativament gran (10 m) per això es 
van treballar uns elements que perme-
tessin realitzar el «muntatge» a l’escala 
de l’espai (1 m). Aquestes peces, mo-
bles escultòrics, estan dimensionades 
i acabades per participar en la compo-
sició delicada i harmoniosa de l’espai 
a la vegada que, com si de peanyes de 
museu es tractés, posen en relleu el 
producte i el sublimen.

Aquest delicat equilibri en la materi-
alització d’aquestes peces ha obligat 
a treballar-les amb passió i rigor. Una 
forma geomètrica simple, el cub, repe-

tida i adaptada a les característiques 
de l’espai (graons, façana corba…) 
compon i dirigeix les circulacions tot i 
permetent una visió general de la boti-
ga per emfatitzar aquesta sensació de 
viure l’espai, de formar part de la com-
posició del plat.

Les superfícies verticals d’acabat de 
color blanc amb una textura delicada 
que vibra amb la llum i, sobretot, té un 
tacte de vellut, de lluny permet dotar 
als elements d’una materialitat especi-
al i delicada, a la vegada que de prop 
posen en valor el producte.

Uns elements que no volen ser moble, 
volen ser gastronomia, volen ser arqui-
tectura comestible… Unes delicades 
bandes horitzontals donen riquesa i 
vibració: grises a la part baixa, el fan 
flotar lleugerament, i de coure raspa-
llat en la part central sublimen la peça 
i donen homogeneïtat al conjunt del 
projecte. Totes aquestes peces dispo-
sen, a més de corrent, de calaixos in-
tegrats per emmagatzemar i facilitar la 
reposició dels productes a mesura que 
es van degustant o venent.

Aquest «muntatge» participa també, 
de manera molt interessant, en com 
perceben i degusten els productes 

els comensals que viuen en primera 
persona l’experiència de formar part 
d’aquest espai, i ser ells mateixos part 
integrant del «muntatge» a l’escala de 
l’espai a la vegada que degusten els 
productes en un plat «muntat»…

Aquest concepte de fer de l’espai un 
plat, i de pensar, compondre i distribu-
ir com si del «muntatge» d’un plat es 
tractés, permet modificar el «muntat-
ge» del plat (de l’espai en aquest cas) 
amb una facilitat desconcertant segons 
els productes, època de l’any, neces-
sitats o, perquè no, preferències del 
«xef» per oferir una experiència única 
als clients i als comensals. 

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: MIQUEL MERCÈ  ARQUITECTE
FOTOGRAFIES I TEXT: MIQUEL MERCÈ  ARQUITECTE

FACILITIES MANAGEMENT: IMR Ivan Morante
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Arquitecte i Facilities Management Muse · Andorra la Vella Industrials col·laboradors Muse · Andorra la Vella

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

Crtra. Margineda, Urb. Cal Aern, mag. 2
AD500 Santa Coloma (Andorra la Vella)
T +376 72 17 17 · M +376 34 30 48
F +376 72 44 54 · jgrifoll@celesvalls.com

imr@andorra.ad  ·  T +376 86 12 17  ·  M +376 35 26 25

Optimització i rendibilitat d’obres i projectes
“Aprofitant la coordinació d’industrials, treballadors i materials, obtenint un 
resultat competitiu amb la col·laboració de la propietat o persona delegada. 
Esperem col·laborar amb tu en el teu projecte.”Serveis Integrals

IMR Grup



Industrials col·laboradors Muse · Andorra la Vella
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Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal
AD500 ANDORRA LA VELLA

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

Fusteria Ebenisteria

4 habitacions, 3 banys, cuina àmplia, saló menjador amb llar de foc, sala de jocs amb billar i celler.

Disposa d'una parcel·la enjardinada de 800 m² aprox. que envolta la propietat i amb fabuloses vistes.

Fantàstic xalet a 4 vents situat amb una superfície construïda de 300 m² aprox. distribuïts en dues plantes

SITUAT EN ZONA RESIDENCIAL D'ESCALDES-ENGORDANY

Xalet d'estil anglès en venda

Preu: 1.200.000€   ·   Ref: 8893

Each Office is Independently Owned and Operated

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

4 habitacions, 3 banys, cuina àmplia, saló menjador amb llar de foc, sala de jocs amb billar i celler.

Disposa d'una parcel·la enjardinada de 800 m² aprox. que envolta la propietat i amb fabuloses vistes.

Fantàstic xalet a 4 vents situat amb una superfície construïda de 300 m² aprox. distribuïts en dues plantes

SITUAT EN ZONA RESIDENCIAL D'ESCALDES-ENGORDANY

Xalet d'estil anglès en venda

Preu: 1.200.000€   ·   Ref: 8893

Each Office is Independently Owned and Operated

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



99l’advARQUITECTURA

EDIFICI QUIROLA  ·  ANDORRA LA VELLA

Sobrietat i 
consum responsable 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

En ocasions, les formes i els volums són els que marquen la pauta en un 
projecte on, a priori, un pendent o bé una corba no tenien cap importància. 
En el cas de l’edifici Quirola, al desenvolupar el concepte és va fer evident 
que la corba de la Borda Tobira, marcaria de manera important les obres 
i el resultat final. Amb aquesta evidència els responsables d’aquest nou 
edifici a la parròquia d’Andorra la Vella, presenten una construcció que té 
una façana plena de contrastos en el relleu, en els colors escollits i sobretot 
en l’execució final de la tribuna impressionant. Lluny d’imposar-se a les  
construccions del voltant, la Quirola s’ha col·locat al lloc que li correspon, 
en una zona de la capital que mica en mica va creixent i desenvolupant-se. 

La tribuna i els balcons 
creen una profunditat 
molt adequada pel 
relleu final de la façana 
principal.



L’Edifici Quirola, és una cons·
trucció d’habitatges, locals co·
mercials, despatxos i aparca·
ments, que s’ha construït als 
terrenys del que era la Borda 
Tobira, a la Baixada del Molí. La 
construcció segueix la pronun·
ciada corba del carrer i el pen·
dent.

Compta amb tres plantes de 
soterrani, destinades a acollir 
unes 75 places d’aparcament. 
Hi ha dues escales separades, 
la A i la B, per als diferents ha·

bitatges de lloguer repartits en 
4 plantes més l’àtic. Degut a la 
situació, la façana principal  de 
l’edifici té una part rodona que 
s’imposa de manera important 
en tot el volum de la construc·
ció i emfatitza així la corba del 
que era la Borda Tobira. 

Vermell, negre i grisos són els 
colors que té aquesta cara de 
l’edificació, coronada per una 
tribuna feta amb panells d’al·
lumini composite acabat en 
gris. Aquest element i els bal·

>>> Cal tenir en compte que també hi ha la possibilitat 
de lloguer per a despatxos o altre tipus d’activitat 
comercial, i no només en els locals de la planta baixa on 
ja hi ha una marca important implantada

>>>Els treballs realitzats en tot l’aspecte de l’aïllament de façanes i 
cobertes, han seguit les directrius del reglament energètic amb els 
avantatges que aquest té tant per a la societat en general, com per a 
l’ocupant de la casa en particular

L’aïllament de les 
façanes contribueix 
a un consum 
responsable



Per aquest motiu les finestres 
comptem amb triple vidre i gas 
argó a l’interior. Als menjadors 
les persianes són apilables i re·
orientables, permetent que es 
pugui aprofitar la llum a volun·
tat, estalviant consum elèctric. 
Els tancaments de façanes són 
d’alumini amb trencament de 
pont tèrmic d’alta gamma, cor·
redissos i practicables.

Per tal d’evitar els ponts tèr·
mics, la coberta s’ha aïllat amb 
20 cm de poliuretà projectat, el 
qual assegura un confort òptim.

Els pisos de 2 i 3 habitacions 
tenen en alguns casos una ter·
rassa generosa que augmenta 
els metres quadrats de superfí·
cie. 70, 80, 100 i 135 m2 són les 
diferents opcions que ofereixen 

cons donen un relleu important 
a la part més exposada de la 
casa, en aquesta façana venti·
lada amb acabats de panells de 
resines termoendurides i basalt 
als laterals. La col·laboració 
entre arquitectes i enginyers 
ha permés que aquest treball 
acompleixi escrupulosament la 
normativa en matèria de regla·
ment energètic. 

Precisament, a la façana del 
darrere i pel que fa a l’aïllament, 
s’hi ha col·locat un revestiment 
tipus SATE de poliestirè expan·
dit de 18 cm de gruix i acabat en 
gris. La garantia d’un aïllament 
òptim permet un consum ener·
gètic mesurat i control·lat, el 
que suposa un estalvi econòmic 
i un ús responsable amb l’entorn 
natural. 
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>>>Els balcons i les ter-
rasses són molt amplis, 
aportant qualitat de 
vida als ocupants. La 
orientació de l’edifici i 
les persianes regulables, 
permeten gaudir de la 
llum natural, al mateix 
temps que es controla el 
consum elèctric

>>>Les zones comunes compten amb un disseny càlid, proporcionat per 
la presència de la fusta. Un altre punt positiu és l’existència suficient de 
places d’aparcament als soterranis



aquests 37 habitatges, comp·
tant també els pisos construïts 
a l’àtic. Tots disposen d’un nom·
bre important d’armaris equi·
pats amb calaixos.

Tota la fusteria interior té un 
acabat de noguera americana. 

Als paviments dels habitatges 
s’ha optat per un parquet sintè·
tic i gres porcellànic a les zones 
humides. 

Aquesta combinació visual 
aporta als pisos un disseny bà·
sic, elegant i actual. A banda 
del consum energètic responsa·
ble, una domòtica bàsica ajuda 
a la gestió de la calefacció. Els 
radiadors es poden controlar 
des d’un dispositiu mòbil, de la 
mateixa manera que es pot fer 
el tancament de les persianes, 
des d’un botó centralitzat a la 
sortida del pis. 
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PROJECTE: EDIFICI QUIROLA · Baixada del Molí 18-20 · ANDORRA LA VELLA
ARQUITECTE: Casamajor arquitectes
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: Xavier Beal, Beal AEC enginyers
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: Enginesa
PROPIETAT DELEGADA: GESPRO
CONSTRUCTORA: UTE TOBIRA -CEVALLS/PUJAL/MARINÉ

>>>Els espais per guardar o col·locar coses a tota la casa, són un dels 
atractius del disseny de base realitzat als interiors des pisos, així com la 
qualitat dels materials i dels acabats



Enginyeria i immobiliària de l’Edifici Quirola

Enginyeria d’instal·lacions

enginyeria d’estructures

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

Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 821 163
info@construccionsmarine.com
www.construccionsmarine.com

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 877 900
cevalls@cevalls.com
www.cevalls.com

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

UTE TOBIRA

Situats al centre d’Andorra la Vella

Lloguer de despatxos i apartaments de 2 i 3 habitacions

Acabats de qualitat 
info@7claus.com

868 066



Industrials col·laboradors Edifici QuirolaIndustrials col·laboradors Edifici Quirola

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

ESPECIALISTES EN FAÇANES, PINTURES, AÏLLAMENTS I PAVIMENTS

7 CLAUS

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

Des de 1952

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

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

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



Industrials col·laboradors Edifici Quirola

Ctra. dels Cortals
Mag. Parrot

AD200 ENCAMP
Tel. +376 833 620
Fax +376 833 621

marbre-jesus@andorra.ad
www.marbresjesus.com

MOTORITZACIÓ I AUTOMATISMES 
VIA RADIO

  

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

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

EDIFICI QUIROLA
INSTAL·LACIÓ FETA PER COPECO

AMB PERSIANES METALUNIC
DE LA MARCA



T 728 292 · 338 717
Av. Pont de la Tosca, local 5 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY
placodesign@andorra.ad · www.placodesignandorra.com

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

INDUSTRIAL 
COL·LABORADOR  
EDIFICI QUIROLA

SERRALLER IA  EN  GENERAL

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

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

ESTUCS · V
ERNISSOS · M

OQUETES · P
APERS · T

ÈXTILS · R
ETOLACIÓ · P

INTURA EN GENERAL

INDUSTRIAL COL·LABORADOR NOU CONCESSIONARI NISSAN

Av. Joan Martí, 44 · Local 2 · T 831046 · F 831565 · AD200 Encamp · pime@andorra.ad
ELECTRICITAT  ·  DOMÒTICA  ·  TELECOMUNICACIONS  ·  CLIMATITZACIÓ  ·  MANTENIMENT EN GENERAL

Industrial col·laborador Nou Concessionari Nissan

INDUSTRIAL COL·LABORADOR NOU CONCESSIONARI NISSAN



TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Segurament, els creatius més destacats del món de la publicitat es troben dins el sector del 
motor. Juntament amb els anuncis de perfums, els de cotxes són segurament els que deixen més 
bocabadats als espectadors. Els «spots» de la firma de vehicles Nissan destaquen per sobre dels 
seus competidors amb una imatge on el futur i l’alta tecnologia són el fil conductor; sense deixar de 
banda la part emocional que sempre ha de contenir una venda. On es materialitzen aquests acords 
comercials és al concessionari, i el gegant japonès ha entès que havia de renovar la imatge de les 
botigues. La del Principat d’Andorra, situada a la planta baixa del nou edifici Quirola a la baixada del 
Molí, és una de les primeres, comptant també les de l’estat espanyol. A més, ara aquesta prestigiosa 
marca estarà en mans de Garatge Nogreda, una empresa fermament consolidada al Principat dins el 
sector del motor. El nou concessionari és un espai on tot gira a l’entorn del client i en el qual s’ofereix 
tot un ventall de sensacions i experiències per a què el conductor es faci una idea molt precisa de 
com serà el vehicle que s’endurà.  Tota la distribució del local i els diferents departaments que conté 
estan centrats a proporcionar les eines possibles per a què el conductor es construeixi un cotxe el 
més personalitzat possible. 
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Canvi d’imatge 
NOU CONCESSIONARI DE VEHICLES NISSAN · GARATGE NOGREDA



que l’usuari i futur propietari d’un cotxe 
vegi al moment com serà el vehicle. Té 
un panell amb tots els colors possibles. 
També pot tocar, gràcies a les mostres 
exposades en un mur, la textura dels 
diferents teixits disponibles.

La distribució del local destaca per una 
zona limitada a un vehicle, il·luminada 
amb un gran rectangle blanc amb marc 
vermell, on s’exposarà el cotxe destacat del 
moment. Un altre emplaçament destacat 
del nou espai Nissan és el lloc d’entrada de 
vehicles destinats a la recepció del Taller de 
reparacions de Garatge Nogreda.

Amb la nova imatge, Nissan, comença 
una etapa on el gegant japonès té en 
compte les noves tecnologies, ja que 
aquestes estan provocant que anem 
cap a una forma de conducció cada dia 
més autònoma. 

Totes les feines realitzades al local co-
mercial on hi ha el nou concessionari de 
la marca Nissan han donat com a resul-
tat un ampli espai en el qual hi ha dife-
rents nivells i altures. S’ha comptat amb 
l’avantatge que es tractava d’un empla-
çament d’obra nova, en el que Garatge 
Nogreda també podrà treballar de cara 
als clients de taller i on es desenvolupa-
rà l’activitat de Nissan al país.

En el cas del paviment, aquest comp-
ta amb una rajola de color gris molt 
clar, exclusiva de Nissan. De la matei-
xa manera és única la catifa destinada 

a les zones d’atenció personalitzada al 
client; espais delimitats per parets de 
vidre, que permeten una intimitat acús-
tica, però que faciliten una visió de tot 
el concessionari. D’aquesta manera, el 
client pot veure tots els cotxes que hi 
ha exposats i seguir les explicacions del 
personal comercial. Els diferents nivells 
estan connectats per rampes, que faci-
liten l’accés i el desplaçament en el cas 
de persones de mobilitat reduïda. 

El sostre fals de color negre, dona pro-
funditat i contrasta amb la claror i la llum 
que aporta el terra. El que li dona relleu i 

sobretot personalitat, són tot el conjunt 
de llums situats estratègicament en di-
ferents punts de tota la zona d’exposició. 
Son uns llums rodons, de disseny exclu-
siu i actual. Com en el cas del terra i de 
molts altres elements d’aquest interioris-
me, la firma de vehicles ha preferit que 
es dissenyin materials nous i exclusius, 
perquè d’aquesta manera la personalitat 
de la nova imatge de Nissan quedarà cla-
ra sigui quin sigui el punt de la geografia 
mundial on s’ubiqui la marca. 

En aquest concessionari la tecnologia es 
posa al servei del client; aquesta permet 
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>>> Les noves tecnologies són la base del tracte amb els consumidors de 
vehicles. Gràcies a elles es poden escollir el color, els teixits i les textures 
d’aquests últims

>>> Materials i dissenys exclusius per a tots els elements de l’interiorisme de Nissan. Els espais estan distribuïts 
per centrar l’atenció en el tracte als clients

Negre, vermell i blanc; 
nova imatge i nou 
concessionari Nissan 
Garatge Nogreda a 
Andorra

PROJECTE: NISSAN QUIROLA
PROPIETAT: NOGREDA SERVEIS
ARQUITECTE: casamajor arquitectes
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: Enginesa
CONSTRUCTORA: 
UTE TOBIRA - CEVALLS/PUJAL/MARINÉ
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La venda d’un producte es basa en molts aspectes, però 
l’exposició, l’entorn en el qual es presenta, és potser un 
dels més importants. Si, a més, la mercaderia en qüestió 
té a veure amb l’entorn privat, amb els elements amb els 
que vestim la casa o fem servir a la cambra de bany, els 
professionals d’interiorisme han de filar molt prim. Així, 
els responsables dels Grans Magatzems Pyrénées han 
considerat que era el moment d’actualitzar un espai que 
semblava oblidat a la 3ª planta de l’edifici principal, i han 
escomès una reforma centrada sobretot en actualitzar 
un departament molt atractiu per al consumidor i que 
en aquest centre comercial compta amb marques de 
primera línia a nivell internacional.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REFORMA COMERCIAL

El paviment i el 
sostre fals formen 
un conjunt càlid i 
acollidor

Com  
a casa

>>>El terra és una combinació de rajola de diferents tonalitats, instal·lat 
amb un paviment tipus fusta, que crea un gran mosaic i delimita 
perfectament aquest departament



Aquest espai que hi havia al tercer 
nivell dels cèntrics magatzems com-
parteix la planta amb serveis com el 
de restauració i altres més persona-
litzats de cara al client, com els que 
tenen a veure amb el lleure o els trac-
taments de bellesa. Un dels atractius 
amb els que compta ara aquest nivell 
és el rehabilitat departament de pa-
rament de la casa, que ha patit una 
actualització considerable. Abans, a 
la mateixa zona s’hi ubicava la mer-
caderia destinada a les vendes outlet, 

que al ser traslladades, van deixar 
una quantitat considerable de m2, 
però també un disseny d’interiors de 
fa diverses dècades. 

Per posar una cara nova al departa-
ment de material per a la llar, es van 
enderrocar tots els elements de pedra 
que donaven un aire rústic i adequat a 
un país com Andorra, però tenint en 
compte els paràmetres del segle XX. 
Per a la renovació les obres es van cen-
trar en canviar terres, parets i sostre. 

Aquest últim és un dels elements que 
criden més l’atenció, amb unes illes 
de fusta que es veuen reforçades amb 
la col·locació adequada dels focus, 
encarregats d’il·luminar els diferents 
expositors de productes. Cal tenir en 
compte que s’hi exposen vaixelles, 
roba de bany i de llit, a més d’un ampli 
assortiment de productes aromàtics 
per a la casa. 

La distribució final, en la qual la 
fusta i la rajola son els protagonis-

tes principals, és càlida i acollidora. 
Aquestes sensacions s’aconseguei-
xen amb la distribució de les dife-
rents prestatgeries i taules, sepa-
rades pels camins que divideixen la 
rajola en dos tonalitats, més fosca i 
més clara, del paviment tipus fusta 
del terra.

Per separar, les parets s’han fet amb 
plaques de guix, ja que calia delimi-
tar d’alguna manera els diferents de-
partaments que engloba tota la zona 

i separar la varietat de firmes. Com 
que tot gira entorn de la llar, l’actua-
lització s’ha fet  basant-se en els pa-
ràmetres que marca el disseny actu-
al, buscant un espai acollidor en què 
la rehabilitació ha contribuït a crear 
un ambient personalitzat amb el 
comprador d’avui en dia. Els temps i 
els patrons de consum han canviat. 
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>>> Un dels atractius a destacar d’aquesta obra és l’original sostre fals de 
color negre amb parts de fusta més clares i una il·luminació que presenta 
clarament cada expositor de productes

PROJECTE: Reforma comercial 3a 
planta Grans Magatzems Pyrénées
CONSTRUCTORA: Construccions Roca

>>> La distribució està pensada per a poder captar l’atenció del client, però també per fer-lo sentir dins una gran 
casa i veure exemples dels productes en ús. Alguns dels mateixos són els ambientadors, que a més de decoratius 
acompleixen funcions aromàtiques



Industrials col·laboradors reforma comercial 3a planta a Grans Magatzems Pyrénées

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

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

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

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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Aquesta tercera botiga dels responsables de «Triatló» Andorra Bike Shop, condensa en 110 m2, tota la 
professionalitat acumulada durant més de 30 anys en el món del ciclisme. Aquest nou local de venda 
dedicat a l’univers bici pretén posar a l’abast dels amants d’aquest esport tots els elements necessaris per 
a la seva pràctica. Les obres d’adequació d’aquest comerç s’han centrat sobretot en dotar a l’espai de tots 
els elements necessaris per a què el producte estrella destaqui i estigui a l’abast dels usuaris.

La distribució senzilla d’aquesta bo-
tiga respon a la necessitat de desta-
car el producte, de manera que els 
interessats puguin valorar adequa-
dament cadascun dels elements ex-
posats.

La «Triatló» Andorra Bike Shop és tot 
un espai de més de 100 m2 d’estruc-

tura allargada, amb un aparador de 
vidre de dues altures. D’aquesta ma-
nera, a més de l’aprofitament de la 
llum natural, des de l’exterior es po-
den apreciar clarament els elements 
exposats a la botiga. 

El ciclisme és un esport estretament 
lligat a la muntanya i la carretera, 

per aquest motiu els tons i els mate-
rials utilitzats són, majoritàriament, 
naturals. 

A les dues bandes del local s’hi ha 
instal·lat els expositors on s’hi poden 
veure les bicicletes a un costat, a 
l’altre s’hi exposen els equipaments 
tèxtils. Aquestes dues zones s’han 

TRIATLÓ ANDORRA BIKE SHOP  ·  ESCALDES-ENGORDANY

Tot per rodar 
la muntanya

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓUn espai 
on el ciclisme 
és el protagonista
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GENERAL DE

CONSTRUCCIÓ I

SERVEIS

“Materialitzem els  teus somnis ,

i  donem sostre a les teves idees”

                  Avd Carlemany 95 Edifici Les Closes Bloc D 2-1    AD700 Escaldes-Engordany

                                          Tel: +376 808708  Fax: 829439  Mail  gcs@andorra.ad

Avd Carlemany 95 Edifici Les Closes Bloc D 2-1 AD700 Escaldes-Engordany 
Tel: +376 808708 Fax: 829439 Mail gcs@andorra.ad

revestit amb moqueta de color gris, 
que combina amb el terra del mateix 
color i d’imitació fusta. L’illa central, 
de color blanc com els expositors 
anteriors, està ocupada per tots els 
accessoris necessaris tant per als 
usuaris com per a les bicis.

En aquest projecte de comerç tam-
bé s’hi ha previst una zona per a ta-
ller de bicis, situada al fons del lo-
cal. Tota revestida en fusta natural, 
s’ha dissenyat per a què aquí s’hi 

facin les reparacions i els ajustos 
necessaris a les bicicletes. «Triat-
ló» Andorra Bike Shop proposa tot 
un seguit de productes de diverses 
firmes per la pràctica del ciclisme 
de carretera i de muntanya. Es po-
den adquirir els vehicles, la roba, 
els complements i els accessoris 
que calen. A més, l’equip comercial 
compta amb amplis coneixements i 
experiència professional per a po-
der assessorar adequadament als 
compradors. 

PROJECTE: TRIATLÓ ANDORRA BIKE SHOP
CONSTRUCTORA: GCS

>>>Els més de 100 m2 d’espai estan dissenyats de manera que les bicis i els 
accessoris destaquin per sobre dels elements de mobiliari. Aquest s’ha fet 
a mida d’acord a les dimensions del local

Més de 60 anys 1951-2017

1968

2017
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fragàncies en cosmèticales últimes
novetats

CREED 

Aventus

Aventus és la fragància perfecta per a 
l'home d'acció: audaç, enèrgic i confiat.
Disposat a conquerir el món! 
Desafiador, masculí i optimista, Aventus 
és per a l'home modern.

BOUCHERON

Quatre Absolue de Nuit pour 
Femme

Un perfum floral i afruitat, impactant 
i elegant. És l’expressió en perfum 
d’un equilibri subtil entre innovació 
i tradició.

VIKTOR&ROLF 

Bonbon

Deliciosa, dolça i excitant, així és Bonbon de 
Viktor&Rolf. De principi a fi, les notes de caramel 
maduren i passen a ser intenses i comestibles, el cor té 
tocs més suaus i lactis que s’enfosqueixen per aportar 
profunditat a l’essència de fons.

JÚLIA

GTX –Global Treatment Extreme Serum

Tractament exclusiu que reuneix els actius més 
innovadors i una novetat en tecnologia, el Drone 
Cosmètic (by Infinitec Activos). Un luxe exquisit i la 
màxima sofisticació per a rejovenir instantàniament 
la pell del rostre, el coll i l'escot.

Redueix les arrugues, estimulant la síntesi de 
col·lagen pels fibroblasts, i evita la formació a través 
del mecanisme de relaxació muscular. Incrementa la 
lluminositat de la pell gràcies a l’efecte reomplidor 
de les arrugues. Proporciona un efecte tensor 
immediat i un efecte antiedat. 

VALMONT 

L’Elixir des glaciers by Valmont
Aquest nèctar altament sensorial, 
d’aplicació divina i penetració rècord, 
es fusiona amb la pell per alliberar-hi 
potents omegues i preciosos ingredients 
del rusc. Amb els seus patentats 
components extraordinaris, la pell es revela 
transformada, més flexible, més suau i 
visiblement més radiant. 

Per incloure Cure Majestueuse en una rutina 
de bellesa, es recomana aplicar-ho entre el 
sèrum i la crema.

LA MER

Moisturizing Matte Lotion

Una innovació pionera, la nova Moisturizing 
Matte Lotion és una veritable paradoxa: 
proporciona una hidratació regeneradora i 
un acabat mat. Aquesta incorporació a la 
col·lecció de tractament aporta els poders 
transformadors del llegendari Miracle Broth de 
La Mer.

Se n’aplica una petita quantitat a les puntes 
dels dits per alliberar el Miracle Broth i es 
pressiona lleugerament sobre la pell. Perfecte 
per a climes càlids i humits.

LA PRAIRIE 

Skin Caviar Absolute Filler

Estimula els elements de la pell que ajuden 
a fomentar-ne el volum i la densitat. 
Incrementa la fermesa i l'elasticitat i 
perfecciona els contorns, proporcionant un 
aspecte jove. Actius hidratants que atrauen, 
concentren i recarreguen la hidratació. 

Dia i nit, després de netejar, tonificar i 
aplicar-se el sèrum. S’aplica sobre rostre, 
coll i escot. Cal evitar el contacte amb els 
ulls. Utilitza Skin Caviar Liquid Lift, Skin 
Caviar Crystalline Concentré o un sèrum de 
la teva elecció.

BOUCHERON 

Quatre Absolue de Nuit Pour Homme 

És una fragància de la família olfactiva 
afruitada especiada per a homes. Un perfum 
que recull la força de la modernitat i la dolçor 
de la maduresa.
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TEXT: ALEIX MAÑOSAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU JOGAR SHOWROOM

L’experiència del disseny 
en primera persona

Construccions Jogar té una llarga 
trajectòria en la construcció d’edificis 
i les reformes d’habitatges. El caràcter 
versàtil en la tria de proveïdors 
nacionals els permet oferir un ampli 

ventall de possibilitats. En aquesta nova etapa fa un 
pas endavant aprofundint més en el detall mitjançant el 
disseny d’interiors de manera professional. La reforma 
integral de cuines i banys serà un dels punts forts de la 
constructora, creant un projecte totalment personalitzat 
per a cada client.



En els darrers anys l’accés al 
disseny d’interiors s’ha popula-
ritzat gràcies a la irrupció de les 
xarxes socials. Aquesta demo-
cratització permet l’existència 
de més fonts d’inspiració i un 
preu més assequible. 

A través del seu nou showroom, 
podràs viure l’experiència del 
disseny en primera persona. 

A Construccions Jogar et sen-
tiràs com a casa: podràs tocar 
els materials que faràs servir 
a la reforma i podràs veure les 
diferents possibilitats que els 
professionals et poden oferir.

Després de més de trenta anys 
en el sector de la construcció i 
les reformes, ara incorpora el 
disseny d’interiors per comple-
tar el cercle i millorar l’oferta als 
clients.
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“et sentiràs com a casa: 
podràs tocar els materials 
que faràs servir i podràs 
veure les diferents 
possibilitats”

Aquesta alenada d’aire fresc per-
met a Jogar oferir-nos un produc-
te integral, des de la construcció 
del nostre habitatge (edifici, xa-
let, etc.) fins al més mínim de-
tall, tenint cura en el disseny però 
sense oblidar-ne els orígens i la 
qualitat. 

PROJECTE: 
NOU JOGAR SHOWROOM
DISSENY D’INTERIORS: 
Cristina Borra
DIRECCIÓ OBRA: 
Juan Garcia
CONSTRUCTORA: 
JOGAR
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llar
Planeta

Especial cuines i banys

Els canvis que han experimentat les propostes sobre cuines 
i banys que el mercat ofereix aquests darrers temps, es 
basen sobretot en l’augment de la qualitat dels materials i la 
incorporació de les noves tecnologies en el dia a dia. 

Pel que fa a la distribució, l’obertura d’aquests dos espais a la resta 
de la llar abans era una solució per la manca de metres quadrats, 
ara aquesta alternativa és la tendència entre els arquitectes i els 
dissenyadors més actuals. Ja no sorprèn veure una habitació principal 
amb una banyera o una dutxa prop de la zona de descans. La intimitat 
ara s’entén d’una altra manera, o això és el que el sector del disseny 
d’interiors està imposant i el consumidor està acceptant. El que és 
cert és que cada cop passem menys temps a casa, en família, i aquests 
moments s’estan convertint en el veritable luxe. La cuina oberta, 
o cuina americana, esdevé el centre neuràlgic de l’exclusiu món 
personal que és la família. Ja no ens reunim al voltant del televisor a 
la sala d’estar. Cadascú, o la majoria, té el seu espai amb un ordinador 
o qualsevol altre aparell que ens manté connectats al món. D’altra 
banda, també tenim més cura del nostre cos, interna i externament. 
Els banys ja no són només espais d’higiene, sinó també zones de 
descans i de recàrrega d’energies, per tant, guanyen protagonisme 
en la ubicació de la nostra llar. Son petits spas personalitzats.
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Llum i espai
Les dues grans novetats de temporades anteriors, que van 
ser les illes centrals i el retorn de les barres americanes a la 
cuina, són dos conceptes que es mantindran durant molt 
de temps. La distribució de les zones que centren l’activitat 
culinària fa que es fonguin amb el menjador i la sala d’estar. 
Per tant, el disseny dels elements que formen la cuina va 
lligat al de la resta de la casa i no és un concepte a part de 
la visió global d’una llar. Cada vegada, el protagonisme de la 
cuina és més important i el temps que tots els membres de 
la família hi passa, creix. Per tant, el volum en m2 que ocupa 
també augmenta, en comparació amb altres espais que abans 
eren el centre del cosmos familiar. Les cuines actuals cerquen 
l’aprofitament màxim de l’espai i també de la llum natural. El 
poc temps que passem a casa també provoca que la cuina 
esdevingui fins i tot espai de treball. El concepte actual 
d’aquest espai preveu una zona diàfana per a cada element 
de la casa i activitats diverses: treballar, estudiar i moments 
d’oci, són les accions que, a banda de cuinar i menjar, es 
desenvolupen en aquest punt de la llar.

En conseqüència, la distribució i el mobiliari que proposen les 
tendències són pràctics, funcionals (tant ergonòmicament 
com en qualitat), assegurant així una vida llarga dels elements 
que formen la cuina. Les propostes de les firmes de mobiliari 
se centren sobretot en materials que garanteixen una 
resistència molt alta als impactes i als productes de neteja. 
Al mateix temps, els dissenys són molt acurats i versàtils 
alhora, s’integren amb facilitat amb la resta de la casa. Moltes 
propostes afegeixen una taula de menjador al conjunt, el qual 
facilita la interacció de la família i la sociabilitat dels membres. 
Les propostes dels dissenyadors tenen en compte l’actual 
model de família occidental, en la que la majoria dels membres 
passa el dia fora de la llar, sigui treballant o estudiant. Les 
noves tecnologies també són presents a la cuina. La domòtica 
és sens dubte l’eina, no del demà, sinó de l’avui, facilitant tot 
un seguit de tasques i controlant elements importants que van 
des del consum d’energia dels electrodomèstics, la seguretat i 
la conservació en bon estat dels aliments.

Banys sostenibles

Pel que fa a la gamma cromàtica utilitzada, el blanc 
continua sent el principal color utilitzat, introduint 

pinzellades de color en tons suaus i pastel. Tot això 
combinat amb la visió de la fusta i en alguns casos amb 

l’aparença metal·litzada de certs objectes. La dimensió és un 
altre concepte tingut en compte, ja que es presenten models 
de mides més reduïdes, tenint en compte la manca de m2 
en alguns casos. La visió general de la sala de bany que se’ns 
presenta és la d’un espai estudiat per a què l’individu es trobi 
confortable en un entorn higiènic, sense oblidar el compromís 
ecologista que té amb el planeta.

Com en el cas de les cuines, la tecnologia també s’inclou 
entre les característiques de les propostes de les principals 
firmes de mobiliari per a sales de bany. Uns avenços que 
s’apliquen per tal de garantir una major higiene, però també 
per a l’estalvi energètic. El consum d’aigua pot controlar-se 
gràcies als nous models d’aixetes, de la mateixa manera que 
garanteixen una filtració adequada d’aquest apreciat bé. En 
conjunt, els nous dissenys de mobiliari i elements de bany 
cerquen línies senzilles i minimalistes. La ceràmica, la pedra i 
la fusta, continuen sent els principals materials utilitzats per a 
la fabricació de sanitaris, banyeres i rentamans. La inspiració 
nòrdica també es manté com la tendència seguida per la 
majoria dels dissenyadors, que cerquen aconseguir un espai 
còmode i higiènic, però també ecològic. A més de l’aigua hi 
ha propostes d’il·luminació pensades per a l’estalvi energètic, 
sense perdre de vista la necessitat de crear un entorn 
agradable i relaxant. Les superfícies han anat perdent lluentor 

i, cada vegada és més habitual que aquestes tinguin 
acabats mat.

ESPECIAL CUINES I BANYS
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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

C/ La Plana, 4 Santa Coloma · Principat d’Andorra

Femení i elegant
Intel·ligència tècnica i encant femení: el llom delicat dota 
d'una gran bellesa a la gran banyera, i el lavabo, el vàter i 
el bidet es mostren extraordinàriament lleugers. Un bany 
summament elegant.

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

La recerca d'un nou material, buscant al mateix temps la suavitat i l'elegància, combinat amb 
l'estudi dels volums funcionals, ha donat lloc a la primera cuina inspirada en la pell: SKIN. 

El tacte suau i la fusta del roure es creuen i es fusionen, creant una àrea tècnica i un joc de 
volums sense precedents. La cuina ja no és un lloc dedicat a la preparació d'aliments, sinó un 
lloc de convivència on poder compartir l'alegria de viure.

http://www.bellacer.com/store/
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GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

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

MADE IN GERMANY

gea.ad

IL·LUMINACIÓ ELECTRODOMÈSTICS CUINES I BANYS DOMÒTICA

CUINES CREATIVES



Mobiliari 
intel·ligent
La domòtica també ha arribat fi ns al mobiliari de cuina, 
i el seu desenvolupament avança cada dia més. Anem 
cap a una societat en la qual els avenços tecnològics 
estan pensats per a facilitar-nos i, fi ns i tot, millorar-nos 
la vida. Ja existeixen dispositius que ens alerten de l’estat 
dels aliments que hi ha a l’interior del nostre frigorífi c, per 
exemple. I anant més enllà, es poden introduir les dades 
d’una persona amb diabetis i la cuina suggerirà els plats 
més adequats per a ella. L’automatització de portes i 
calaixos també és una característica que comencen a oferir 
la majoria de les principals fi rmes de disseny que han entès 
la domòtica i l’automatització, no com unes tendències o 
una moda, sinó la realitat a la qual ens hem d’acostumar 
tots plegats.

La majoria de solucions automatitzades cerquen sobretot 
l’aprofi tament de l’espai i l’adaptació ergonòmica dels 
elements a l’usuari que els fa servir. Ja es poden trobar, 
per exemple, taulells de cuina que amb una pitjada de botó 
col·loquen la zona de treball a l’alçada requerida per la 
persona que l’ha d’utilitzar.

Als darrers trobades de grans marques s’ha deixat clara 
la necessitat que tindrà en un futur immediat l’adquisició 
d’electrodomèstics amb l’aplicació d’intel·ligència artifi cial 
i la gestió Big Data dels aparells de la llar connectats. Tot 
aquest univers ja no és ciència-fi cció, és la nostra realitat 
actual.
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Amb més de 20.000 espectadors, concretament 20.320, la continuïtat 
del Festival Internacional Colors de Música està assegurada. En la 33a 
edició aquest certamen musical ha pujat un graó més, en un ascens 
imparable provocat per l’encertada programació que fan els responsables 
del Departament de Cultura d’Escaldes-Engordany. Amb 28 concerts, els 
diferents cartells que formen el festival han respost a les expectatives dels 
assistents, amb actuacions d’un ampli ventall d’estils musicals diferents. 
Aquest és un dels grans atractius d’aquest certamen: la notable diversitat 
de gèneres musicals que ofereix. El marc escollit, la plaça Coprínceps, i el 
bon temps que ha acompanyat l’estiu han estat els altres ingredients que 
han assegurat l’èxit d’aquesta edició.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: COMÚ E-E
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>L’escenari escollit pels diferents cicles del Festival Colors de Música han 
estat, entre altres, la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany i l’avinguda 
Carlemany. >>Els concerts han aplegat músics dels quatre punts cardinals 
del planeta i cada cop més artistes volen formar part del Colors de Música

Les dades facilitades des del Comú, en 
referència a l’assistència de públic a 
tots els concerts del cicle, mostren una 
tendència a l’alça pel que fa al nombre 
d’espectadors que han presenciat les di-
ferents actuacions programades. 

Aquest festival, que es divideix en di-
ferents cartells segons l’estil musical, 
aplega artistes locals i de fora d’Andorra, 
el qual enriqueix i dona prestigi a aques-
ta oferta musical. A banda del Jazz, que 
ha tornat amb força a Escaldes-Engor-
dany, amb 17 concerts, el de Músiques 
del Món és un dels cicles proposats a la 
parròquia escaldenca. En aquest cas, 
cal destacar que es va comptar amb la 
presència de la finalista i el guanyador 
del premi Carles Sabater, gràcies a la 
col·laboració amb el Departament de 
Joventut i el Centre de la Cultura Cata-
lana. 

En aquest cicle s’han comptabilitzat 
10.500 assistents, enfront els 9.000 de 
l’any passat. A més, es van poder escol-
tar per primer cop els darrers treballs 
dels músics andorrans Lluís Cartes, 
Quim Salvat i de la formació Love It. La 
bona premsa que està adquirint aquest 

certamen fa que fins i tot artistes de fora 
del Principat demanin tenir l’oportunitat 
de formar part del cartell.

6.000 espectadors van ser testimonis 
dels sons arribats dels quatre racons del 
planeta, dins el cicle Les Nits del Món. 
En aquest cartell es van reunir músiques 
de Lisboa, Kingston, Rio de Janeiro i de 
l’Amèrica dels anys 50. Aquest còctel 
era l’oferta que enguany es proposava 
en el cicle que respira més folklore del 
Festival. La immersió auditiva que realit-
zen els assistents els transporta al lloc 
d’origen de la proposta musical. Però 
dins aquest apartat el que més expecta-
ció va despertar va ser la Nit del Silenci, 
una alternativa innovadora i una experi-
ència musical única.

A més dels concerts, durant tot l’estiu 
tant a la plaça com a l’avinguda Carle-
many els restauradors oferien menús 
gastronòmics, d’acord amb l’origen de 
la nit temàtica que és visqués. Aquesta 
implicació donava encara més caliu al 
Festival, que el 31 d’Agost tancava el seu 
recorregut amb l’actuació dedicada als 
anys 50 i l’actuació de la formació The 
Big Jamboree.. 

No tothom coneix el nom 
de l’autor, però aquestes 
obres estan gravades a 
l’imaginari col·lectiu
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POPULAR+ARTCENTRE CULTURAL D’ESCALDES-ENGORDANY

POPULAR+ARTCENTRE CULTURAL D’ESCALDES-ENGORDANY
Cap a la meitat del segle passat, canvis socials importants i el naixement de 
la cultura de masses, són els ingredients bàsics d’un dels moviments artístics 
més impressionants dels darrers 100 anys, i potser més proper a la societat, 
donat els vincles tant estrets que guarda amb la cotidianitat de l’individu. 
Que un pot de sopa esdevingui icona cultural, pot semblar una bogeria si 
no es coneix que aquest producte alimentari ha passat pel sedàs del geni 
artístic de l’Andy Warholl. Ell i altres artistes de l’època van utilitzar imatges 
properes i personatges populars, que van convertir en el centre d’obres 
artístiques, avui mites de la història de l’art moderna. Al Centre Cultural 
d’Escaldes-Engordany es pot visitar fins a la tardor l’exposició «This is Pop 
Art», que pretén atansar aquest univers als visitants de la mostra durant 
l’estiu. Un cop més, el CCEE aposta sobre segur amb la proposta de l’estiu.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: CAEE · COMÚ E-E
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Tot i que el bressol del Pop Art va ser 
Anglaterra, la llavor va créixer i va madurar 
als Estats Units. A banda de Warhol, altres 
artistes que van seguir aquest corrent i el 
van cultivar van ser: Keting Haring, Robert 
Indiana, Roy Liechtenstein o Robert 
Rauschenberg. 

Aquest era una mica el punt de partida 
de les obres: transformar un objecte i un 
concepte simple i quotidià, en l’epicentre 
d’una obra artística. Sublimant l’objecte 
en qüestió i donant-li un destí, el qual a 
priori no estava previst. Acostumaven 
a ser obres de gran format amb colors 
plans i bàsics. També hi prenia part d’una 
manera important la fotografia, ja que una 
gran majoria dels treballs eren projectes 
de collage fotogràfic. També va guanyar 
importància la tècnica de la serigrafia; 
que permetia la reproducció il·limitada de 
l’obra. I això la convertia en un producte, 

molt lucratiu a la llarga. Així aquest art era 
popular; perdia exclusivitat i elitisme. 

Aquest episodi de la història de l’art va 
escombrar del paisatge l’expressionisme 
abstracte, guanyant-se així molts 
detractors. I va provocar que en uns inicis 
és considerés el Pop Art un «art menor»; 
no tenia el prestigi ni l’acceptació dels 
academicistes de l’època. Això arribaria 
més tard. En aquell moment els artistes 
pop, de totes les disciplines artístiques 
manifestaven el seu art, enmig de la 
societat resultant de la Segona Guerra 
Mundial, però immersa en la del Vietnam i 
amb l’aparició dels hippies, els Beatles, els 
Rolling Stones i la filosofia «Peace&Love».

El món del cinema, de la música i del 
còmic també s’hi van veure estretament 
lligats. Precisament, un altre personatge 
relacionat amb el Pop Art, va ser l’actriu 
nord-americana Marilyn Monroe, icona 
popular cinematogràfica, immortalitzada 

en un dels mítics quadres de muntatges 
fotogràfics d’Andy Warhol. Aquesta joia 
és una de les obres que es podrà veure 
al Centre Cultural d’Escaldes-Engordany, 
a més de la coneguda imatge de la sopa 
Campbell’s també de Warhol. Si bé el més 
conegut és Warhol, no hi era sol. Per això 
el CCEE també proposa les obres de Keting 
Haring, Robert Indiana, Roy Liechtenstein 
o Robert Rauschenberg, que l’espectador 
identificarà de seguida, tot i no conèixer el 
nom de l’autor.

A més de l’exposició, hi ha visites guiades 
i visites nocturnes. També xerrades, un 
aspecte molt interessant dels projectes 
culturals del CCEE, de manera que s’ofereix 
més informació del que és habitual en 
una simple exposició. En aquest cas 
anirà a càrrec de Josep Maria Ubach, 
gestor cultural i fotògraf i d’Ermengol 
Puig, professor de teoria de l’Art. Tots dos 
parlaran a l’entorn del tema: «Andy Warhol 
i els seus amics». 

No tothom coneix el nom 
de l’autor, però aquestes 
obres estan gravades a 
l’imaginari col·lectiu
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La desgastada frase de segones parts mai van ser bones, de cap manera 
es pot aplicar a un dels esdeveniments d’aquest estiu 2017: el retorn del 
Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany. Després de 13 anys d’absència 
ha tornat al circuït dels festivals de Jazz internacionals. I ho ha fet satisfent 
als nostàlgics i sorprenent als que per edat no el van viure a l’època. Més 
de mig miler d’espectadors poden donar testimoni que tant les propostes 
artístiques pensades per a l’ocasió, com l’ambient creat durant les 
actuacions, ha estat a l’alçada de les expectatives més optimistes. El 
cartell d’artistes d’alt nivell internacional, incloïa a l’intèrpret de piano 
Chano Rodríguez que va obrir el festival que va acomiadar al seu torn la 
veu de la Madeleine Peyroux. El balanç oficial no deixa cap dubte de la 
sàvia intenció de repetir amb una segona edició d’aquesta nova etapa de 
l’apreciat certamen jazzístic.

FESTIVAL DE JAZZ D’ESCALDES-ENGORDANY

100% Jazz

Bokante, la banda de Michael League (a la foto, el primer per la dreta)
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El Jazz de fusió amb flamenc que desprenen les 
tecles del piano de Chano Rodríguez va ser l’en-
carregat de fer bategar de nou el cor d’un dels 
esdeveniments culturals més emblemàtics i im-
portants que ha tingut Andorra. 

Les diferents edicions dels festivals de jazz que 
tenien lloc a la parròquia d’Escaldes-Engordany, 
estan a la memòria dels amants d’aquest estil 
musical, que el recorden amb nostàlgia, però 
també amb respecte. Respecte perquè el festival 
va anar creixent fins a fer-se un lloc en l’itinerari 
d’estiu dels seguidors, però també de les princi-
pals estrelles del gènere. Doncs Andorra torna a 
ser al mapa. I els 600 espectadors que han dis-
frutat de la música en aquesta primera edició, 
d’una segona etapa del certamen en són la prova. 

Els responsables comunals i l’empresa encarre-
gada de l’organització, E-Sound, estan d’acord en 
que tot i que no s’hagin exhaurit les entrades en 
aquesta ocasió, es tracta d’un projecte que me-
reix tenir continuïtat. 

Un altre dels aspectes que els organitzadors han 
destacat, ha estat el paper decisiu que ha tingut 
el públic, que s’ha mostrat entusiasmat i entregat 
durant les actuacions. 

Els altres artistes del cartell han estat Paolo Fre-
su, Uri Caine o la Madeleine Peyroux. Només es va 
lamentar l’absència a última hora del guitarrista 
nord-americà John Scofield, que va haver d’anu-
lar al darrer minut per problemes amb el vol. 

Encara que inclosos en el Festival Internacional Colors 
de Música, la Plaça Coprínceps ha acollit «La Setmana 
de Jazz al carrer»; un conjunt de concerts gratuïts amb 
els quals es pretén posar aquest estil musical a l’abast 
de tothom.

Aquest esdeveniment cultural és un reclam turístic més 
a nivell de país, i pot atraure a aficionats de la música a 
Andorra, per aquest motiu l’organització ja es planteja la 
promoció del mateix fora de les fronteres del país.

El bagatge d’aquest festival és important, amb una 
vintena d’edicions en l’anterior etapa, un currículum 
més que suficient per a tenir l’esperança que el jazz 
torni a omplir les nits d’estiu a la parròquia d’Escaldes-
Engordany. 

El paper del públic, ha estat 
decisiu en el bon ambient 
durant tots els concerts del 
festival

Chano Domínguez A dalt, Paolo Fresu i Uri Caine. A baix, 
Madeleine Peyroux. A les fotos de la dreta 
algunes actuacions del «Jazz al carrer»
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Per la seva banda, Roux va realitzar la seva pri-
mera exposició individual als 25 anys, a la Galerie 
Simon, però la seva projecció internacional es va 
veure lligada als surrealistes, després d’exposar 
en diverses mostres conjuntes amb ells, fora del 
seu país natal. Les pintures d’aquest artista fran-
cès sorprenen per les composicions, per la com-
binació que realitza de figures geomètriques amb 
altres elements més naturals i orgànics, tot en mig 
d’una paleta cromàtica viva que aporta energia i 
moviment a la tela. La seva obra va quedar mar-
cada de manera contundent per un viatge a l’Àfri-
ca, en la Missió Dakar-Djibouti, ja que al tornar 
d’aquest viatge, durant el qual el grup d’artistes 
amb els quals viatjava es va dedicar sobretot a la 
contemplació d’art nadiu etíop, va experimentar 
canvis importants en la pròpia obra. La transfor-
mació vital que va viure va començar a deixar-se 

notar en les pintures i va fer topar als seus pin-
zells amb la realitat del moment. Aquest gir, tot i 
la qualitat dels treballs que comença a presentar, 
fan que el poderós marxant perdi l’interès i de-
cideixi trencar la relació comercial amb l’artista. 
L’obra de tota la seva primera època torna a veure 
la llum, després de 50 anys d’obscuritat, com a 
conseqüència de ser propietat de Kahnweiler.

 Al 2001, la Galeria Joan Gaspar de Barcelona 
aconsegueix recuperar aquest tresor de la pin-
tura cubista i d’avantguarda i el torna a mostrar 
al món. Gràcies a aquesta iniciativa, el Museu del 
Tabac ha pogut mostrar les pintures de Roux a 
Andorra. Intel·lectuals amics seus de l’època van 
arribar a escriure sobre ell i la seva obra, sent en 
aquells moments un dels grans exponents de la 
pintura. 

Tot i ser menys popular que Pablo Picasso, a 
Gaston-Louis Roux sí que se’l pot incloure dins 
del grup de mestres de la pintura del segle XX per 
mèrits propis. A més, en aquest cas particular, 
la ignorància popular també ve donada pel can-
vi en la valoració de la seva obra que va patir el 
seu marxant, el conegut col·leccionista alemany 
nacionalitzat francès Daniel-Henry Kahnweiler. 
A Roux, que va transitar per les diferents avant-
guardes, a la seva època se’l considerava un mes-
tre del cubisme.

Aquest pintor francès, va néixer a la localitat fran-
cesa de Provins a l’any 1927, morint relativament 
jove 61 anys més tard, a la capital de França, París. 
Va formar part del grup d’artistes del que va ser 
possiblement el marxant d’art més il·lustre de la 
seva època, Kahnweiler. A més de Roux, entre els 
pintors més destacats d’aquest important promo-
tor de l’art cubista i d’avantguarda hi figuren, entre 
altres: Picasso, Braque, Léger, Gris i Masson.

En ocasions, els entorns dels grans genis de qualsevol disciplina artística amaguen altres 
artistes, que per diferents motius s’han quedat una mica a l’ombra dels grans noms. En el 
cas que ens ocupa el nom propi conegut seria Pablo Picasso i Gaston-Louis Roux, l’artista 
en segon pla. La institució que ha decidit acollir quaranta obres d’aquest artista ha estat 
el Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria, obres que poden ser contemplades pel públic 
interessat en una etapa tant interessant de la pintura universal com va ser el període de 
l’avantguardisme. Això és possible també, gràcies a la iniciativa en recuperar obra de Roux 
per a una primera exposició realitzada a la Galeria Joan Gaspar de Barcelona.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: MUSEU DEL TABAC

MUSEU DEL TABAC

ROUX: 
un avantguardista 
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La història ens ensenya d’on venim, ens explica el 
nostre origen. El descobriment d’Amèrica és un 
d’aquells fets que van marcar l’evolució i s’emmarca 
en una època en la que l’home navega pels mars de 
la Terra cercant més territoris que conquerir i al-
tres pobles que sotmetre. A l’obra del català Jordi 
Bilbeny «La data de naixement d’en Colom» se’ns 
planteja una altra possibilitat, sobre el navegant a 
priori genovès. Segons els llibres d’història que te-
níem a l’escola, Colom seria italià i van ser els reis 
Catòlics els que van fi nançar el viatge que portaria 
a l’aventurer a descobrir un nou continent, quan en 
realitat estava cercant noves rutes comercials per 
arribar al que aleshores anomenaven Índies. Enca-
ra que sobre aquest extrem també hi haurà qui dirà 
que tampoc no era la fi nalitat última del viatge. No 
és la primera vegada que es plantegen dubtes al 
voltant d’un fet històric. I tampoc serà la darrera. 
En el cas del llibre de Bilbeny es posen a disposició 
del lector tot un seguit de dades i informació que 
poden acostar-lo a una realitat diferent de la que 
fi ns a la data se’ns ha explicat. Si donem per certes 
les afi rmacions de l’escriptor, i no tenim motius per 

posar-les en dubte, Colom seria català. Però a més 
del fet en si, de l’origen i la data del naixement, Bil-
beny ens parla al llibre del secretisme que envolta 
tot aquest fet històric. De les possibles raons inqui-
etants que han portat a tothom a creure una o altra 
versió. Probables interessos polítics estarien dar-
rere la intenció de silenciar l’origen d’un dels per-
sonatges més importants de tots els temps, ja que 
també canviaria la visió de Catalunya i del seu paper 
en la història del món. I si en realitat Cristòfol Colom 
fos Joan Colom i Bertran, de Barcelona? Doncs a les 
pàgines d’aquesta obra de no fi cció Bilbeny aporta 
un bon grapat de raons per poder-ho afi rmar. Amb 
aquesta lectura es poden trobar moltes respostes i 
plantejar-se moltes preguntes.

L’autor, Jordi Bilbeny, nascut a Arenys de Mar al 
1961, és, entre altres, un dels pares ideològics de 
la primera consulta independentista d’Arenys de 
Munt. Conferenciant divulgador molt actiu, també 
ha publicat altres obres on la història de Catalunya 
és l’eix central. «La data de naixement d’en Colom» 
està editat per Librooks.   

«La data de naixement d’en Colom» de Jordi Bilbeny és una obra de no fi cció apta pels 
amants de la història i dels misteris que certs personatges amaguen darrere de la seva 
llegenda. És el que succeeix amb en Cristòfol Colom, el descobridor del nou món, de qui 
l’origen és motiu de debat i a l’entorn del qual es teixeixen teories no només sobre el dia 
en què va néixer, si no també sobre el seu país d’origen. Bilbeny presenta un seguit de fets 
contrastats, que el porten a afi rmar que la creença popular sobre aquesta important fi gura 
històrica, seria falsa i que en realitat ens trobem davant un noble català, probablement 
àvid d’aventures i pertanyent a una família benestant de Catalunya.

TEXT: REDACCIÓ
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L’enigma Colom 
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