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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

Selecció de propietats exclusives

6 plantes amb 11 habitacions, 13 banys, 6 salons, 3 cuines, gimnàs, sala polivalent i diverses zones de terrassa. La propietat està ubicada en 
una parcel·la de 1.373 m² i disposa d’una superfície construïda de 2.850,37 m²; també inclou una parcel·la de terreny adjunta de 1.000 m². 
Les instal·lacions i els materials emprats són de màxima qualitat. Ref.: 10126

Preu: consulteu-nos-ho Preu: 4.000.000€

Casa de disseny de 688 m² de compra a Escaldes-
Engordany. Situada en una zona privilegiada, amb 
arquitectura moderna, instal·lacions d’última generació 
i unes vistes panoràmiques fantàstiques. Ref.: 9969

Mansió extraordinària de 1.200 m² en venda a la 
zona residencial d’Aixirivall. Disposa de 7 banys,                                    
6 habitacions, terrasses, zona wellness amb piscina 
climatitzada. El màxim luxe i la màxima comoditat. 
Ref.: 9793

Xalet exclusiu a la Massana, en una zona residencial 
que combina tres factors indispensables: tranquil·litat, 
privacitat i proximitat. Quatre plantes, diverses terrasses 
i unes vistes úniques. 620 m² construïts i 100 m², 
aproximadament, de terrasses i jardí. Ref.: 10210

Preu: 1.575.000 €

Xalet de muntanya en venda a Pal, envoltat de naturalesa 
i en un entorn privilegiat. Consta de 1.000 m² construïts i 
uns 1.000 m² més de terreny. Ref.: 10087

Xalet per  comprar a  Escaldes, ubicat en una zona 
residencial exclusiva, ben comunicat i amb tots els 
serveis a prop. D’estil anglès, amb jardí i terrassa de     
80 m² amb unes vistes fabuloses. Ref.: 10012

Preu: 3.240.000 €

Pis de luxe de 264 m² amb una terrassa fabulosa a la 
zona exclusiva dels Vilars. Disseny i elegància al nivell 
més alt. Ref.: 7667

Preu: 1.100.000 € Preu: 1.200.000 €

Si vostè té alguna propietat exclusiva, consulti’ns

La immobiliària més extraordinària del món

Xalet impressionant en venda a Escaldes-Engordany

Preu: consulteu-nos-ho

andorratelecom.ad

1.152 paquets
de 500 fulls

576.000 fulls
de paper

51 arbres
2970 kg de paper

IMPRIMIR PASSA FACTURA

Per contribuir a la cura del medi ambient,
l’1 de gener del 2018 deixarem d’enviar la factura en paper.

Saps quantes factures imprimim en un any?

Podràs seguir rebent la factura en paper a un preu d'1 €/mes. Els beneficis aniran destinats a accions mediambientals.

Informa-te’n a andorratelecom.ad/factura-paper

Anticipa’t a aquesta data i
dona’t de baixa de la factura

en paper al nostre web.
Pots guanyar un

iPad!
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Consum mixt: 4,9 - 6,4 l/100 km. Emissions de CO2: 129 - 149 g/km. Consum homologat d’acord amb la normativa europea.

7 places Sostre panoràmic

NOU NISSAN X-TRAIL
Quan tens família, cada dia pot ser una gran aventura. I no hi ha 
cap manera de gaudir-ne més que amb el nou Nissan X-Trail. Un 
disseny totalment nou, set places per a tota la família i les últimes 
tecnologies Intelligent Mobility per portar qualsevol aventura amb 
els de casa tan lluny com vulguis.

NOU NISSAN X-TRAIL
CREAT PER A LA MILLOR 
AVENTURA, LA TEVA FAMILIA.

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

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

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

SOLÉ, Jordi
B. Armengol, 10, Ed. Montclar, 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 124

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

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

DAVILA, Gonzalo
Ctra. d’Arinsal, 410
Ed. Residencial Arinsal, Bloc A, 3-6
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 605421
davilagonzalo@yahoo.com
Número de col·legiat: 127

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

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

BADIA NICOLÀS, Eulàlia
Carrer Closes de Guillemó, 6
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 394994
info@eulaliabadia.com
Número de col·legiat: 126

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

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

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

MATEU I JOFRE, Joan
Av. Meritxell, 30, (Enginesa)
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 877 400
joanm@enginesa.ad
Número de col·legiat: 121

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

SANCHEZ, Cesar José
B. Armengol, 10, Ed. Montclar, 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 125

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

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

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

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

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

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

RUIZ GIMENEZ, Marta
C. Josep Viladomat, 5, local 14
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829636
info@de-linium.com
Número de col·legiat: 123

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

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

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

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

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
GIL MARTÍNEZ Javier

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
LÓPEZ COBO Luis Germán

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 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

MOA FERNÁNDEZ Josep
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

CAMP GARCIA Marc
CAMPOS ARAUZ Manel

(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

CO
AN

SA

AN
SACO

  O
AN

SA

  N
SACO

AN

   
   

   
CO

AN
SA

   
   

   
   

 S
ACO

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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

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

www.acoda.ad

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

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



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%.

ARA LA TEVA DAILY HI-MATIC AMB 4 ANYS DE GARANTIA  
I MANTENIMENT GRATUÏT**

PROVA UNA DAILY HI-MATIC I GUANYA UN VIATGE  
A MARANELLO PER VISITAR LA FÀBRICA DE FERRARI.  

VIU UNA EXPERIÈNCIA DE CONDUCCIÓ ÚNICA!*

*Sorteig d´un viatge per dues persones a la fàbrica de Ferrari a Maranello, incloent prova de conducció Ferrari, realitzat entre totes aquelles proves dinàmiques efectuades durant el mes de 
novembre d´un vehicle DAILY HI-MATIC a qualsevol concessionari de la xarxa oficial IVECO **Promoció vàlida per a qualsevol model Daily amb canvi automàtic Hi-Matic per a operacions 
tancades abans del 31/12/2017. Extensió de garantia i operacions de manteniment fins a 4 anys o 180.000 km.

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

AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d´Andorra
El teu soci per al transport sostenible

DailyE6_EOO A4_MARANELLO_Pyrenees CAT.indd   1 20/10/17   16:22



  

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



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

www.rocpropietats.com

25 ANYS ENS AVALEN
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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  
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editorial 
embla retòrica i quelcom de lògic, és el que ens manca a molts nivells, té raó una bona amiga 
meva: parlem i escoltem, així sembrarem i recollirem. Aquest fet s’aplica en el nostre entorn 
més proper, el que està passant més enllà de les nostres fronteres tindrà, vulguem o no, 
repercussions en la nostra economia, a més de modificar definitivament les relacions entre 
els diferents pobles de l’estat veí. 

La frase que encapçala aquesta editorial també podria ser perfectament aplicable al nostre 
país, immers en un debat per l’encaix o no en el context de la Unió Europea i en plena 

efervescència per redireccionar l’economia. 

El sector de referència que més ens afecta, el de la construcció, està observant un cert 
creixement i esperem que cap esdeveniment intern o extern perjudiqui aquestes dades 
positives. 

En aquesta revista veureu un interessant monogràfic sobre els riscos en el treball i 
les formacions per millorar l’execució de les normatives que totes les empreses 
apliquem per augmentar la seguretat i la qualitat de les condicions de treball.

S
«Qui parla sembra i qui escolta recull»

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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La radioactivitat es 
produeix per desintegració 
(explosió) de determinats 
nuclis atòmics inestables, 
originant radiacions 
electromagnètiques 
d’extremada alta freqüència 
en forma de partícules alfa, 
beta i gamma.

Els generadors de 
radioactivitat són:

- La radiació de fons 
còsmica, bàsicament raigs 
gamma i varia amb l’altura.

- La radioactivitat terrestre, 
que procedeix de la 
desintegració de matèria 
inestable natural. Uns 
150 minerals del subsòl 
emeten radioactivitat. 
Varia en presència 
de pertorbacions 
geològiques.

Els possibles efectes biològics 
són aleatoris, perquè hi ha risc 
en dosis reduïdes.

Apareixen alteracions estruc-
turals en els cromosomes i les 
membranes cel·lulars (ADN), 
que poden derivar en alteraci-
ons genètiques que provoquin 
inestabilitat del genoma i 
mortalitat neonatal.

Les cèl·lules mare de la medul-
la, la pell i els gàmetes són 
especialment sensibles a les 
radiacions.

El gas radó es produeix com 
un fenomen secundari de la 
desintegració de determinats 
nuclis atòmics inestables d’ori-
gen terrestre. D’un costat és un 
fenomen de la radiació terrestre 
i prové del subsòl.

Per un altre costat, provenen 

Les radiacions 
naturals 

mesurables
Considerant que 

factors com la 

genètica, l’estil de 

vida i els hàbits 

alimentaris tenen un 

pes específic diferent 

per a cada individu, 

que el fa únic, els 

efectes i la resposta 

d’aquests també són 

particulars.

Entre les radiacions naturals hi ha les que són mesurables 
i les que no ho són, per manca dels aparells detectors i 
quantificadors corresponents, capaços de fer-ho, ja que tenen 
una intensitat baixa però continua (corrents de Hartmann, 
Curry, etc.). Entre les mesurables es troben la radioactivitat, el 
gas radó, els camps elèctrics continus (electrostàtica), camps 
magnètics continus (magnetostàtica) i la ionització de l’aire. Se 
citen els possibles efectes biològics.

dels materials radioactius uti-
litzats en la construcció com:

-  Guix químic (fosforita)

-  Formigó blau (formigó 
alleugerit nòrdic)

-  Escòries per capes 
d’aïllaments en forjats 
(residus de la transformació 
de carbons minerals amb 
vetes d’urani)

-  Pedra tosca natural

-  Colors esmaltats d’urani

-  Rajoles

-  Pissarra negra amb 
continguts alts de radi 

El gas radó és un gas 
radioactiu producte de la 
desintegració del radi-226, 

que emana per difusió del 
subsòl i /o dels materials de 
construcció, incorporant-se 
a l’atmosfera. En l’inhalar aire 
que conté radó, el cos humà 
absorbeix prop del 25% del 
gas radioactiu.

L’efímer radó es desintegra 
directament al pulmó, és 
dissolt en els fluids corporals 
i es reparteix per tot 
l’organisme.

Els possibles efectes biològics 
es produeixen quan els subpro-
ductes radioactius de la desin-
tegració (poloni, bismut i plom) 
s’adhereixen a la pols fina i 
penetren en el cos pel pulmó on 
produeixen càrregues elevades 
de radiació Alfa, Beta i Gamma, 
a través del procés de contínua 
desintegració o explosió.

És el principal causant del 
càncer de pulmó.

LA                                 
RADIOACTIVITAT 
genera radicals d’àtoms i molècules 
dintre de la cèl·lula, produint-se 
reaccions químiques no desitjades, 
proteïnes i àcids nucleics.

LES CÈL·LULES  
muten i s’altera els seu ritme de 
reproducció, podent produir tumors 
que esdevinguin cancerígens.

La radioactivitat es pro-
dueix per desintegració 
(explosió) de determinats 
nuclis atòmics inestables, 
originant radiacions elec-
tromagnètiques d’extre-
mada alta freqüència en 
forma de partícules alfa, 
beta i gamma.

Radiació 
alfa

Radiació 
beta

Radiació  
gamma / X

Radiació 
neutrònica Full de paper

Làmina 
d'alumini

Placa de plom

Bloc d'aigua o 
formigó

A: Esquerdes en parets i murs sota el nivell 
del sòl

B: Espais al voltant de canalizacionoes.

C: Fissures a la placa. Porositat dels ma-
terials.

D: Juntes de construcció

E: Materials de construcció

F: Aigua corrent

G: Gas

H: Aportacions de l'exterior.

I: Desguassos

Neutró

Gamma

Protó

Beta

Alpha
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Els generadors principals de 
l’electricitat estàtica atmosfèrica són 
les tempestes elèctriques.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XI)
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La posició dormint amb la capçalera orientada al sud, sentit contrari 
al del camp magnètic terrestre, és una posició estressant i amb la 
capçalera a oest, sentit contrari al de rotació de la terra, és una 
posició desvitalitzant.

Els possibles efectes 
biològics, són descàrregues 
electrostàtiques (ESD).

ÀTOM NEUTRE - UN ELECTRÓ = IÓ POSITIU
ÀTOM NEUTRE + UN ELECTRÓ = IÓ NEGATIU

Els camps 
electromagnètics 
continus (Electrostàtica) 
es produeixen a causa de 
càrregues elèctriques en 
repòs, de diferents càrregues 
i separades.

Els camps magnètics 
continus (Magnetostàtica) 
es produeixen a partir del 
camp magnètic terrestre. 

El magnetisme corporal 
desenvolupa un paper especial 
en la transmissió d’informació 
i el control de processos 
vegetatius relacionats amb els 
ritmes i els cicles.

Els possibles efectes biològics 
que s’han comprovat són: 
pèrdua de visió amb la 
disminució de melatonina en 
la retina, el desenvolupament 
major en cèl·lules canceroses 
existents, es relaciona amb el 
número d’infarts de miocardi i 
deformacions i augment de la 
mortalitat infantil.

La ionització de l’aire 
és el fenomen químic o 
físic mitjançant el qual es 
produeixen ions, aquests 
són àtoms o molècules 
carregades elèctricament 
degut a un excés o una 
manca d’electrons respecte 
a un àtom o molècula 
neutres.

Els generadors són:

Pels ions petits, que es 
formen de manera natural 
per radiació ionitzant, per 
radioactivitat (radiació 
terrestre, còsmica, dels 
materials), per gas radó, 
per llum ultraviolada, 
per descàrrega de gasos 
(llamp) i per gotes 

petites d’aigua (cascades, 
nebulitzadors i esculls).

 Pels ions grans, que són 
partícules de pols o aerosol 
carregades elèctricament 
que floten a l’aire. Aquests 
es produeixen per 
adherència d’ions petits a 
partícules de pols.

 Els incendis i les erupcions 
volcàniques són grans 
productores d’ions grans.

Els possibles efectes 
biològics, són:

- Que en l’aire pobre en ions 
la fotosíntesi és de l’ordre 
de 1,5 a 4 vegades més 
baixa que en l’aire natural.

- La ionització positiva 
produeix: pressió de cap, 
cansament, baixada de la 
tensió sanguínia i dificultats 
respiratòries.

-  Els ions regulen la 
formació de serotonina, 
si predominen els ions 
positius es forma major 
quantitat de serotonina el 
que condueix a: malestar, 
irritabilitat, trastorns del 
son, rampes i quadres de 
pànic.

En canvi, la ionització 
negativa té efectes positius:

- Efectes curatius en 
sinusitis, asma, migranya i 
cansament.

- Millora: la composició 
sanguínia, estabilitza 
la respiració, estimula 
el metabolisme i el 
creixement, propicia 
l’activitat motriu i el 
rendiment.

- Si predominen els ions 
negatius es forma menor 
quantitat de serotonina, 
amb el qual s’influencia 
beneficiosament l’activitat 
nerviosa, la respiració, 
l’activitat de les glàndules i 
el creixement cel·lular.

ÀTOM NEUTRE

IÓ POSITIU

IÓ NEGATIU
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06/12/2017 
«RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 
LA ARQUITECTURA ACTUAL»  
PONENT:  ROSA BELLIDO - Dra. Arquitecta i professora de 
la universitat de Valladolid.

08/02/2018 
«EL PATRIMONI ENTRE LA 
TRADICIÓ I LA INNOVACIÓ»  
PONENT:  FRANCESCO DOGLIONI - Dr. Arquitecte, 
professor de la Facultat d’Arquitectura de Venècia

04/2018 
«DONADA LA SOLUCIÓ TROBAR 
EL PROBLEMA» 
PONENT:  LLUÍS CLOTET – Arquitecte

03/2018 
«REVISIÓ DE LA CIUTAT 
COMPACTA: SALUBRITAT I 
SOSTENIBILITAT»  
PONENT:  FRANCESC MUÑOZ – Dr. en Geografia i  professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

06/2018 
«CLASSE MAGISTRAL 
DE RAFAEL MONEO EN 
COMMEMORACIÓ DEL 30 
ANIVERSARI DEL COAA»   
PONENT:  RAFAEL MONEO -  Arquitecte 

24/05/2018 
«TECNOLOGIA I PROJECTE 
ARQUITECTÒNIC PER A LA 
QUALITAT AMBIENTAL A 
ESCALA EDILÍCIA I URBANA»  
PONENT:  MARIA LUCCHI - Dra. Arquitecta, professora 
en la Facultat d’Arquitectura de Milà i en la de Medicina i 
Cirurgia de Milà

01/2018 
 «PROJECTE DE PARTICIPACIÓ» 
PONENT:  COL•LECTIU LACOL

23/11/2017  
«CONSERVAR<0>RESTAURAR. 
UNA PARELLA MAL AVINGUDA»  
PONENT:  ALBERT CASALS - Dr. Arquitecte i aparellador. 
Professor ETSAB

Tenim el plaer de presentar-vos el 2n cicle de conferències per la temporada 2017-
2018.  Conèixer les possibilitats de la ciutat, de la sostenibilitat, del patrimoni i tot 
el que envolta l’arquitectura, com a eina per a reflexionar, evolucionar i construir 

una Andorra de qualitat.

2n CICLE DE CONFERÈNCIES DEL COAA 2017 / 2018
conferències

Amb la col•laboració del Govern d’Andorra: 
el Departament d’Ordenació del Territori i Urbanisme,  
el Departament de Patrimoni Cultural, el Departament 
de Medi Ambient, així com de l’Ambaixada d’Espanya.



Els treballs urbanístics fets a l’Avinguda del Fener d’Escaldes-Engordany li han atorgat al tram de 
carrer afectat un aspecte modern i actual a la zona comercial i contribueixen, com era l’objectiu, a 
integrar-la conceptualment a Carlemany.
La intervenció unificada ha permès transformar les voreres i el mobiliari urbà, donant una visió 
de conjunt que enriqueix visualment el carrer. El vianant té la sensació d’entrar dins una galeria 
comercial, però que en aquest cas està a l’aire lliure. Aquest tram de carrer, fa pensar en algunes 
avingudes comercials que es poden veure a les principals ciutats europees.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · FIGURA: MARC MONEGAL

AVINGUDA DEL FENER · ESCALDES-ENGORDANY

El nou Fener
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>>> Les places d’estacionament per a vehicles que han desaparegut, s’han 
traslladat a l’aparcament públic comunal que hi ha al costat

Els responsables d’aquest projec-
te han perseguit diferents objectius 
a l’hora de planificar els canvis que 
s’han realitzat a l’Avinguda del Fener. 

Entre altres, s’ha volgut racionalitzar 
la funció dels carrers i unificar-la, 
en base al pas dels vianants i al dels 
vehicles, tenint en compte en el cas 
d’aquest últim, l’estacionament. 
També es volia apropar el Fener a 

Carlemany, i que l’existència dels dos 
nuclis comercials quedés en certa 
manera unificada. Els punts d’il-
luminació, l’aspecte del paviment i el 
protagonisme dels arbres i la vegeta-
ció són aspectes que han contribuït 
en l’aspecte final del projecte.

El resultat ha estat que s’ha pogut 
dotar al tram de carrer de zones 
de descans i d’aturada per als via-

nants, mitjançant un mobiliari urbà 
específic com són els bancs i una il-
luminació especial. 

S’ha cercat que el resultat fos una 
llum homogènia i càlida, però també 
més intensa en els punts necessaris. 
Cal tenir en compte que l’aspecte 
comercial i residencial del tram de 
l’avinguda tractat feia necessària 
una visió diferent i particular del 

>>Planta general

>>> L’aspecte de l’entorn de 
l’Avinguda del Fener intervingut, 
també ha patit modificacions



projecte. La unificació de l’aspecte 
del carrer actual aporta més dina-
misme al tràfic de persones i resulta 
més atractiu comercialment parlant, 
en una zona que necessitava algun 
tipus de reactivació i dinamisme.

Per potenciar les zones per a via-
nants s’ha optat per una opció asi-
mètrica. És a dir, les dues voreres no 

tenen el mateix ample. La de 2,5 m 
d’amplada és la que acull els bancs i 
les zones de descans, i la que dona a 
la vessant de l’obac fa 1,5 m però no 
té cap tipus de mobiliari.

 Els paviments dels dos costats tam-
bé són diferents; un de granit i l’altre 
asfàltic.

Pel que fa a la vegetació utilitzada, 
cal destacar que els arbres, un total 
de 55, són d’una espècie autòcto-
na. Per poder obtenir les amplades 
de vorera requerides en el projecte, 
s’han suprimit places d’aparcament, 
però en realitat no s’han perdut, ja 
que s’han ubicat dins l’aparcament 
comunal que hi ha molt a prop. 

El sentit del trànsit existent s’ha res-
pectat i, a la part que abans hi havia 
doble sentit de la circulació, actual-
ment es realitza un pas alternatiu, 
regulat mitjançant un semàfor. 
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Disseny urbanístic 
per potenciar una 
ciutat comercial, 
però també dels 
ciutadans

PROMOTOR: Comú d’Escaldes-Engordany
ARQUITECTURA: Marc Monegal Blasi
CONSTRUCTORA: UNITAS

>>> Paviment, enllumenat i arbrat contribueixen a una visió més ordenada i 
agradable

>>> Un parc infantil, jardineres, semàfors i un sistema de contenidors 
soterrats: nous equipaments pels ciutadans



Industrials col·laboradors treballs urbanístics Av. del Fener

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

unifor@grupheracles.com   ·  www.unifor.ad

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

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

SEGURIDAD LABORAL
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ESCOLA ANDORRANA I ESPANYOLA · ESCALDES-ENGORDANY+ alumnes + espai 
Els canvis que Andorra experimenta en el seu teixit social també 
es tradueixen en la necessitat de modificar certes infraestructures 
públiques, entre les quals les escoles. L’augment d’alumnes que es 
dona cada any fa necessària, en alguns casos, l’adaptació dels edificis 
escolars dels diversos sistemes educatius que acullen els estudiants.

Les obres les realitza el Govern a través del Ministeri d’Ordenament 
Territorial i seguint les peticions del Ministeri d’Educació i Ensenyament 
Superior.

En aquest cas, les obres realitzades a l’estructura que acull l’Escola 
Andorrana i l’Escola Espanyola d’Escaldes-Engordany han permès la 
creació d’un nou espai de lleure per als alumnes. Aquest pati que s’ha 
afegit a l’estructura compta amb els elements necessaris per tal que 
l’activitat que s’hi desenvolupi tingui lloc en un marc segur i protegit.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



El projecte de reforma a l’edifici de 
l’Escola Andorrana/Escola Espanyola 
d’Escaldes-Engordany perseguia do-
tar d’un espai d’esbarjo suplementari 
entre l’alçada de la tercera i la quar-
ta planta de l’estructura. El projec-
te tenia la complexitat d’un termini 
d’execució molt ajustat, marcat pel 
període de vacances escolars, i tam-
bé condicionat per la meteorologia. 
Finalment l’obra es va desenvolupar 
sense problemes i va estar enllestida 
a temps per l’inici del nou curs.

Amb l’afegit d’aquest pati, que s’ha 
situat per sobre del que ja existia a 

la segona alçada de l’escola, s’ha 
convertit en un espai cobert el pati 
ja existent. Per poder assegurar una 
estructura forta, s’han realitzat tot un 
seguit de treballs previs, que afecten 
als punts que reben les càrregues di-
rectes del nou espai.

En primer lloc, s’ha actuat en la línia 
de pilars existents amb un encepat 
de micropilots a nivell de fonamen-
tació i encamisats metàl·lics des 
d’aquesta, fins a la planta on neixen 
els nous pilars. Desprès s’ha reforçat 
inferiorment el forjat de la segona 
planta amb perfils metàl·lics per a 

distribuir les càrregues als murs i els 
pilars interiors.

Aquest pati nou és una estructura de 
formigó armat col·locada sobre cinc 
nous pilars, que al seu torn estan 
recolzats sobre els ja existents a la 
planta 2 de l’edifici.

Per accedir al nou espai s’han cons-
truït una rampa i una escala, que 
s’origina al pati interior de la tercera 
alçada.

El terra del nou espai d’esbarjo s’ha 
realitzat amb un paviment asfàltic 

impermeable; aquest darrer punt és 
important ja que aquest pati està a 
l’aire lliure.

Per a què sigui un entorn segur, s’ha 
envoltat tota l’estructura amb una 
barana de malla metàl·lica de 3 m 
d’alçada. 

L’obra ha modificat el pati interior 
que es trobava a la tercera planta, 
on s’ha pogut afegir un espai de gra-
deries. També al nou espai cobert 
de la segona alçada, s’ha col·locat 
il·luminació adequada al nou entorn 
i una font d’aigua potable. 

Tant el front interior del nou pati des-
cobert com les escales i la rampa 
d’accés s’han revestit de xapa ondu-
lada pintada de color groc per a do-
nar major lluminositat al pati interior. 

Els accessos han estat equipats amb 
passamà rodó d’acer inoxidable a do-
ble alçada.  

 

Més espais de lleure
per als alumnes de les
escoles andorrana i
espanyola
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PROJECTE: Reforma Escola Andorrana 
i Espanyola d’Escaldes-Engordany
ARQUITECTE: Marc Monegal
ENGINYER D’ESTRUCTURES: 
Guillem Valdés
CONSTRUCTORA: Auxini
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Aquest projecte de nova construcció, és una obra, on s’aprecia la recerca de l’aprofitament 
de la llum natural, mitjançant els grans tancaments de vidre. Portes i finestres, que s’han 
situat de manera estratègica als tres nivells de l’edifici, faciliten l’entrada tant de llum com 
d’escalfor, sobretot durant els mesos més freds de l’any. 

Aquesta característica que, facilita de manera natural l’aprofitament energètic, ha estat 
pensada des del disseny de l’estructura per l’equip d’arquitectes, que han sabut aprofitar 
la localització geogràfica de l’habitatge. El resultat final, és una construcció integrada 
visualment al seu entorn natural.
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XALET A LA MASSANA

Integrat a     la vessant 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ
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La forma de la coberta, també aporta 
ritme i dinamisme al perfil de la cons-
trucció, i semblaria que s’obre cap a 
la terrassa i, cap a les atractives vistes 
que ofereix la seva situació. 

La façana del soterrani continua amb 
la pedra natural i és completa amb 
xapa d’acer pintat color gris forja. 

Pel que fa als murs de contenció del 
jardí, s’han realitzat en maçoneria. La 
porta d’entrada per als habitants, està 
construïda en una fusta tropical, ano-
menada d’iroko.

La combinació estètica que resulta de 
la col·locació de diferents materials, 
uns d’origen natural, d’altres fabri-
cats, dona com a resultat una imatge 
actual, però, amb un respecte per la 
construcció tradicional dels Pirineus; 
l’edifici s’ha construït amb uns volums 
que l’integren gairebé dins de la ma-
teixa vessant de la muntanya. 

Aquest criteri modern del disseny, 
s’ha portat també dins de la llar, tant 
en l’elecció de materials com en la 
manera de distribuir i ubicar espais. 

Amb uns 740m2 construïts, aquest xa-
let ubicat a la Parròquia de La Massana, 
compta amb 3 plantes, a més de la del 
soterrani. 

El disseny exterior de l’edifici ha respec-
tat escrupolosament la normativa en 
matèria d’utilització de la pedra del país 
per a la realització de la façana. 

Anant més enllà, l’equip d’arquitectu-
ra, ha sabut combinar aquest material 
natural autòcton, amb l’alumini tipus 
“alucobond”, que en diferents colors 
ha contribuït a donar volum a la façana. 

Aquest punt és pot apreciar en els dos 
cossos d’alumini blanc, que contras-
ten amb la part d’aquest material en 
gris més fosc i amb la ja citada pedra 
del país. 

>> En la distribució dels diferents espais, s’ha tingut en compte la necessitat 
de disposar de punts d’emmagatzematge, a totes les habitacions. 
>>> Xemeneia i televisor, integrats en un sol moble de DM blanc lacat, que a  
l’hora forma part de l’escala

> En la distribució del cor de la casa, on s’ubica la cuina, s’aprecia la combinació dels materials naturals i els colors 
de la fusta i el gris de la pedra.
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El menjador es comunica amb 
la planta superior, amb una 
obertura de vidre, amb vistes 
al Casamanya.
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La domòtica facilita la vida dels 
habitants que poden controlar: 
les llums, les persianes i la 
calefacció, ... des dels seus 
dispositius mòbils

Zones diàfanes, connectades per una 
espectacular escala, realitzada en mi-
crociment de color fosc. Les estances 
acullen cambres-dormitori, sala de 
jocs i  safareigs, a més de la impres-
cindible cuina i els banys i lavabos. 

El terra de la casa s’ha realitzat en pa-
viment ceràmic que imita el parquet; 
també s’ha fet servir aquest material 
als exteriors. Els interiors s’han com-
pletat amb el DM lacat, com a matèria 
escollida per a portes i armaris.

>> L’estalvi energètic, mitjançant uns bons aïllaments i, la utilització de la geotèrmia en el seu funcionament, fan 
d’aquesta casa un projecte exemplar de llar sostenible.

PROJECTE: Xalet a La Massana
ARQUITECTE: Projectes 9’s · Moises Pernia
CONSTRUCTORA: Construccions Flora
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Industrials col·laboradors Xalet a la Massana
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La climatització d’alta eficiència



TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

XALET A ENCAMP

Llar integrada 
i sostenible

La considerable altitud en la que es troba aquest edifici, projectat 
per a ser una casa plurifamiliar, ha estat un dels aspectes a 
tenir molt en compte en el plantejament inicial del disseny. La 
construcció s’ubica a més de 1.300 m i descansa en el vessant 
de la muntanya. En el perfil s’observa l’adaptació que s’ha fet a 
la inclinació natural, que s’ha intentat respectar al màxim, i s’ha 
tret profit del que, en un principi, podria ser un obstacle. Aquesta 
casa construïda a Les Bons, a Encamp, respecta la normativa 
imposada en matèria de façanes i cobertes, aconseguint una 
presència visualment integrada en l’entorn natural i amb la resta de 
construccions ja existents a la zona.
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En l’elecció de materials i elements 
arquitectònics utilitzats en aques·
ta construcció s’ha tingut molt en 
compte la necessitat de crear un es·
pai interior acollidor i càlid, i a l’ex·
terior integrat amb l’entorn natural 
de la vall on es troba. 

Per aquest motiu, l’aïllament en tots 
els punts crítics de l’edifici ha estat 
molt important.

Un dels elements més importants 
és la coberta de la construcció. 
S’ha decidit la utilització de pissar·
ra, en aquest cas en forma d’esca·
mes i de primera qualitat. Aques·
tes peces s’han clavat al tauler de 
tissella de 3 cm amb ganxos d’acer 
inoxidable. 

A la teulada, i per assegurar una im·
permeabilització òptima, s’hi ha col·
locat una làmina de PVC d’1,5 mm. 

Aquesta composició assegura per 
una banda l’aïllament i acompleix la 
normativa en construcció pel que fa 
la utilització de la pissarra. 

La construcció, situada en una 
parcel·la de més de 500 m2, ocupa 
tres quartes parts de la mateixa. 

Ocupa els que fins ara eren cone·
guts a Encamp com els terrenys de 
Pla Bonet i Roc del Prat de la Coma 
de Maset de Les Bons, al seu temps 
inclosos dins el pla d’actuació Pla 
de Baix. 

Les persianes regulables 
ajuden a fer una gestió 
més sostenible del consum 
energètic: il·luminació  i 
calefacció 

>> En general, la paleta cromàtica 
ha basculat entre el blanc i el gris, 
amb el contrapunt que ofereix la 
fusta natural utilitzada, tant en 
el mobiliari com en les portes i les 
finestres 
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L’edifici compta amb dues plan·
tes, més una tercera sota coberta 
i dues plantes soterrani; sent una 
d’aquestes la superfície més im·
portant construïda, amb 322 m2. 

Els tres nivells per sobre del car·
rer, tenen una superfície de 166 m2, 
en els quals hi ha els espais per a 
habitatges, ja que es traca d’una 
construcció pensada per poder 
acollir més d’una família.

L’exterior, amb unes façanes co·
bertes de pedra rústica, destaca 

per la presència de grans finestres 
que permeten que totes les habi·
tacions de la casa comptin amb 
una bona entrada de llum natural. 

En el disseny de les diferents zo·
nes habitables de l’edifici, s’ha tre·
ballat amb materials naturals com 
la fusta. 

Aquesta no s’ha tractat i es man·
té natural, utilitzant·la tant per 
mobiliari com per a portes i altres 
punts de la decoració. 

>> La cuina és el centre de l’univers familiar en aquesta distribució actual. 
Compta amb tots els detalls necessaris per fer-la pràctica i al  mateix 
temps el nexe d’unió i trobada per a la família



>>>Les habitacions destinades a dormitori estan distribuïdes de manera que 
hi hagi una bona zona per a armaris i emmagatzematge; un dels requeri-
ments per a fer una casa habitable i pràctica

PROJECTE: Xalet a Encamp
ARQUITECTE: Antoni Molné
CONSTRUCTORA: Construccions Roca

Interiors 
càlids i de 
distribució 
pràctica i 
actual

Completen el ritme visual dels in·
teriors els colors blanc i gris, que 
ajuden a mantenir la lluminositat 
obtinguda per la claror natural que 
entra per les finestres. 

Aquesta llum també s’administra 
mitjançant unes persianes regu·
lables; això ajuda a poder fer una 
gestió més sostenible de l’ener·
gia que es consumeix, tant en il·
luminació com en calefacció. 

El mobiliari instal·lat recorda al 
disseny nòrdic, basat en la utilit·
zació de materials naturals amb 
colors suaus i que no siguin massa 
agressius.

L’interior i l’exterior d’aquesta 
casa, estan concebuts per a una 
vida a l’alta muntanya amb consci·
ència de la natura que envolta als 
habitants.  

>>Als banys destaca el treball dels murs, amb rajola hexagonal en diferents tons de gris i el mobiliari modern i 
actual que s’hi ha col·locat
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Av. de Rouillac, 19 bis
LES BONS _ AD200 ENCAMP
(Principat d’Andorra)
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Industrials col·laboradors Xalet a Encamp

CUINES COMELLA
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AD500 Andorra la Vella
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info@siematic-cuinescomella.com
www.siematic-cuinescomella.com
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carboni
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Impermea-
bilitzacions impal@andorra.ad

Mòbil (+376) 354 289
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Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP · Mòb +376 32 30 38 ·  +376 32 30 48 · Fax  +376 83 27 20 · lampisteriaencamp@andorra.ad 

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions
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Un xalet existent amb un estil propi. Uns propietaris enamorats d’aquest estil. Un repte de projecte 
de reforma que ha de conservar l’estil del xalet, amb materials nous, tecnologies noves i una alta 
eficiència energètica.
Aquest és el punt de partida de la reforma d’un xalet unifamiliar a la carretera de Beixalís. Exteriorment 
es manté el volum existent només incrementat pels gruixos de llana de roca compacta (aïllament 
tèrmic) i pels acabats superficials. Uns acabats que combinen 3 materials: pedra del país, pissarra 
i fusta sintètica. Els dos darrers, lleuger i majoritaris en la composició de la façana, col·locats amb 
sistema de façana ventilada, per tal de no sobrecarregar l’estructura existent. 
La porta exterior d’accés a la parcel·la ens recorda el pendent de les línies que la generen el pendent 
de la coberta. Al mig, i en negatiu el nom de la casa, CIM.

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

XALET CIM · LA MASSANA

Eficiència amb estil

la climatització de l’habitatge 
es fa mitjançant equips 
d’aprofitament de l’energia 
aerotèrmica



A l’interior,  el primer gran canvi realitzat 
és la modificació de les escales. 
Inicialment, la casa no comunicava 
l’aparcament soterrani amb la planta 
baixa de l’habitatge, el qual implicava 
haver de passar per l’exterior de la casa 
per anar d’un punt a l’altre. Es genera 
aquesta nova escala i es prolonga fins 
a la primera planta. La seva ubicació a 
la planta sotacoberta fa aprofitable un 
espai que pels pendents i altures de la 
coberta no es podria aprofitar per a un 
altre ús.

L’estructura de la casa es manté (a 
excepció de les modificacions i reforços 
realitzats pel pas d’escala). Les bigues de 
fusta de la coberta també es mantenen. 

Únicament es veu modificada per 
l’obertura de dos finestres de coberta 
de grans dimensions, projectades 
per donar una major lluminositat a la 
sala d’estar, que per extensió també 
millora la zona de vestidor de la planta 
sotacoberta.

La fusta de la coberta presentava un 
color tintat vermellós. S’ha aplicat un 
tractament de sorrejat a la fusta per tal 
de recuperar-ne el color original i donar-
li una textura que destaca el vetat de les 
bigues.

Les bigues de fusta queden separades 
per un trasdossat de placa de guix pintat 
de color blanc amb un doble objectiu: 

estètic donant més lluminositat a la 
coberta, i d’eficiència energètica ja que 
que oculta una nova capa d’aïllament 
tèrmic en la cara interior de la coberta.

La il·luminació de tota la zona que 
disposa de coberta a la vista es fa amb 
tires LED refoses al guix, de manera 
que quant aquestes estan apagades 
queden ocultes a la vista, i no resten 
importància a la força de la coberta.

A nivell funcional, la sala d’estar s’ubica 
a la part més alta de la casa, un espai a 
doble alçada que es genera allà on no 
hi ha l’altell en què es troba el dormitori 
principal. En el conjunt de la casa s’han 
modificat algunes finestres però la més 
significativa es la finestra principal de 
l’estar, que no només s’ha ampliat, 
sinó que a més s’ha generat una nova 
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>>El primer gran canvi és la modificació de les escales. La 
casa inicialment no comunicava l’aparcament soterrani 
amb la planta baixa de l’habitatge, el que implicava haver 
de passar per l’exterior de la casa per anar d’un punt a 
l’altre. Es genera aquesta nova escala, i es prolonga fins a 
la primera planta

>>S’ha generat una nova obertura trapezoïdal superior, que ha de servir per 
contemplar a la distància el CIM d’Andorra, el pic del Comapedrosa.

Les bigues de la coberta es 
mantenen, pero s’obren dues 
finestres de grans dimensions 
per donar una major 
lluminositat a la sala d’estar i 
la zona de vestidor de la planta 
sotacoberta



obertura trapezoïdal superior, que 
ha de servir per contemplar a la 
distància el CIM d’Andorra, el pic del 
Comapedrosa.

En aquesta planta baixa també hi ha 
la cuina, un espai semiobert cap a 
l’estar, on el punt d’unió és una llar de 
foc que pivota entre l’estar i la cuina i 
és visible des d’ambdós espais. També 
a la planta baixa trobem un bany 
de cortesia, així com un dormitori 
de convidats. Aquests darrers dos 
elements es troben ocults en una paret 
folrada en fusta, on ni tan sols es veu la 
maneta de la porta que dona accés a 
aquestes dues estances.

La planta altell és un espai semiobert 
cap a l’estar on hi ha un gran vestidor, 
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S’ha aplicat un 
tractament de sorrejat 
a la fusta per recuperar-
ne el color original i 
destacar el vetat de les 
bigues

>>  la cuina, un espai semiobert cap a l’estar, on el punt d’unió és una llar de 
foc que pivota entre l’estar i la cuina i es visible des d’ambdós espais



el dormitori i el bany principal de la 
casa. Tots els espais són oberts, a 
excepció del dormitori, i parcialment 
alguns elements del bany. 

Tot l’espai de la planta altell mira sobre 
la zona d’estar de la planta baixa. Per 
tal que aquesta comunicació visual 
sigui el més amplia possible s’han 
utilitzat baranes de vidre.

A la planta soterrani hi trobem l’apar-
cament, que com ja s’ha comentat, ara 
es comunica de manera interior i di-

recta amb la planta baixa. Per tal d’am-
pliar la capacitat de l’aparcament s’ha 
fet una porta nova, de manera que dos 
vehicles puguin accedir a l’aparcament 
de manera independent. En aquesta 
planta soterrani també hi ha un traster, 
i la sala tècnica de l’edifici. 

La reforma integral de la casa ha par-
ticipat en el Pla RENOVA, programa 
d’ajuts per a la millora del parc immo-
biliari nacional, la millora de l’eficièn-
cia energètica dels edificis i l’ús de les 
energies renovables.

A nivell de millora de la seguretat, s’ha 
instal·lat una línia de vida a la coberta.

A nivell de millora de l’eficiència ener-
gètica en edificis existents, s’ha millo-
rat el comportament tèrmic de l’en-
volupant de l’edifici, assolint l’etiqueta 
energètica B, accedint d’aquesta ma-
nera a una subvenció del 25% del cost 
de la millora energètica. 

Per assolir un valor tan elevat d’eficièn-
cia no n’hi ha hagut prou amb reforçar 
de manera notable els aïllaments de la 

casa. També ha calgut millorar-ne l’es-
tanqueïtat a l’aire, i fer la ventilació de 
la casa de manera mecànica amb un 
intercanviador de calor que aprofita la 
calor de l’aire «contaminat» que s’ex-
pulsa, per reinjectar-la amb l’aire «net» 
que aportem a la casa des de l’exterior. 

A nivell de l’ús d’energies renovables, 
la climatització de l’habitatge es fa 
mitjançant equips d’aprofitament de 
l’energia aerotèrmica, amb el que es 
millora el rendiment dels kWs elèctrics 
consumits. 

La planta altell mira 
ampliament sobre la 
zona d’estar gràcies a 
les baranes de vidre

>>> Tant els armaris com alguna paret i el fals sostre d’algun dels elements 
del bany no arriben al sostre, de manera que sempre permeten veure 
l’acabat de fusta de les bigues de coberta

> La planta altell és un espai semiobert cap a l’estar on hi ha un gran 
vestidor, el dormitori i el bany principal de la casa. 
>> S’ha millorat el comportament tèrmic de l’envolupant de l’edifici, 
assolint l’etiqueta energètica B
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PROJECTE: 
Rehabilitació Xalet a la Massana
ARQUITECTE: Pau Iglesias
ENGINYERIA: Javier Jiménez Tierno
CONSTRUCTORA: Construccions Llesui



Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1 · AD400 La Massana · T. 839 440  ·  F. 839 441 · info@llesui.com www.llesui.com

CONSTRUCCIÓ · REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.

Empresa constructora Xalet Cim · La Massana

Arquitectura i Enginyeria Xalet Cim · La Massana

Javier Jiménez Tierno
Tel. 382310  ·  www.jjtenginyeria.com  ·  jjtenginyeria@gmail.com  ·  C/ Ciutat de Consuegra 10, 4t 3a · Andorra la Vella

• Redacció i execució posterior 
de projectes d’enginyeria 
d’instal·lacions de nova construcció 
o reforma

• Assessorament i tramitació per a 
l’obtenció dels ajuts del Pla Renova

• Etiquetes energètiques

• Informes de millora d’eficiència 
energètica per aconseguir reduir el 
consum elèctric i de calefacció

• Estudis termogràfics de 
tancaments per proposar millores 
de reducció de les despeses de 
calefacció

• Estudis termogràfics de 
quadres elèctrics, per verificar 
el funcionament adequat de les 
proteccions elèctriques

• Assessorament gratuït sobre la 
reglamentació necessària



Industrials col·laboradors Xalet Cim · La Massana Industrials col·laboradors Xalet Cim · La Massana

MOBLES I DECORACIÓ
Av. de Salou, Magatzem 
Cervós, 17 darrera
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 725 846 
Fax 727 847
fusteriavilla@andorra.adEdif. Prat de les Moles, magatzem 4/1 · Ctra. general 3 · AD400 LA MASSANA · F +376 840 600 · c.machado@andorra.ad · T +376 359 218

FERRO - ALUMINI - INOX

SERRALLERIA
EL MARTINET

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 

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



Industrials col·laboradors Xalet Cim · La Massana Industrials col·laboradors Xalet Cim · La Massana

emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601

dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa ColomaCarrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma - Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

ESPECIALISTES EN FAÇANES

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

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST



TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Aquest establiment comercial, havia estat ubicat al centre d’Andorra la Vella, fins 
que els seus responsables van decidir traslladar la seva activitat a un altre punt 
de la geografia de la capital; un lloc on l’accés amb vehicle està garantit sense 
problemes. «Mr.Bricolage», és una franquícia francesa que ja fa uns anys que és 
present al país de la mà del grup CCA (Centre Comercial Andorrà). Ara, és poden 
visitar els seus 2000m2 a Santa Coloma. Una nova aposta per als professionals del 
sector de la construcció i la decoració, però també pels manetes.
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+ brico
MR. BRICOLAGE

Nova ubicació, que pot 
atraure a un ventall més 
ampli de clients.



Aquest establiment ocupa ara una nau, de dimen-
sions importants a Santa Coloma. Per a la seva 
nova ubicació, i a banda d’adequar l’interior del 
recinte, s’ha hagut de fer un treball amb esforços 
considerables, per a que l’accés rodat i a peu, és 
pugui fer en les millors condicions. També, i mal-
grat s’hagin retirat alguns elements naturals, com 
arbres, s’han instal·lat jardineres que proporci-
onen més amplitud visual i pràctica a l’avinguda 
d’entrada al comerç.
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L’aïllament ha estat un dels aspectes tinguts en 
compte, ja que el recinte, a l’interior té molt d’es-
pai; als mesos d’hivern, cal garantir un ambient 
càlid, tant pels treballadors com per als clients 
que el visiten. D’aquesta manera es contempla 
un important estalvi energètic. Amb aquest punt 
també es té en compte la filosofia sostenible i 
ecològica, que defensa la franquícia francesa. 
Amb el placo per segellar les parets es comple-
ta l’aïllament a l’exterior i pel paviment s’ha optat 
per un ciment acabat amb resina. Una opció re-
sistent a l’important trànsit de persones, que un 
establiment d’aquestes característiques té. 

Seguint amb aquesta filosofia s’ha optat per una 
il·luminació amb Leds a tot l’establiment.

També s’ha construït una rampa que dona entrada 
al pàrquing i una rampa que facilita la connexió 
amb un conegut restaurant que hi ha a la carrete-
ra general.
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Com és tracta d’una franquícia la direcció de l’obra, 
ha seguit les pautes marcades pels responsables 
francesos. Així, a l’interior, el color blanc és la base 
de l’interiorisme, completat amb les prestatgeries 
i elements de presentació, de l’àmplia gamma de 
productes que proposa la firma francesa.

PROJECTE: Mr. Bricolage

ARQUITECTURA: AS08  ARQUITECTES
CONSTRUCTORA: Sideco



Empresa constructora i Industrial col·laboradors Mr. Bricolage Industrials col·laboradors Mr. Bricolage

AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP · T +376 731 590 · info@siepandorra.com

PORTES DE VIDRE AUTOMÀTIQUES

DISTRIBUÏDOR / SERVEI TÈCNIC OFICIAL
POSTVENDA, MANTENIMENT, RECANVISAv. François Mitterrand, 7 · Escala C. 3r-2a · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · T (+376) 861 790  ·  sideco@sideco.ad

NOU MR. BRICOLAGE

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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Els gimnasos o els centres on es practiquen diferents tipus d’exercici físic normalment es 
troben en recintes d’estètica moderna, però en aquest cas els responsables de la reforma del 
Paller de la Borda Mateu es van trobar amb un repte interessant: adaptar una construcció 
típica d’Andorra, catalogada pel Comú, en un centre per a practicar CrossFit. El resultat 
és sorprenent, pel contrast de les màquines i els elements lligats a aquesta disciplina 
esportiva amb la fusta i la pedra d’estètica rústica. L’equip que s’ha encarregat del projecte 
de reforma ha mantingut el màxim possible els elements rústics de la construcció, aportant 
un contrapunt visual força interessant.

LA BORDA CROSSFIT 

CrossFit rústic

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ
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at la pedra i el relleu que aporta a 
l’estructura, així com la fusta, que 
també s’ha recuperat per a poder 
formar part de tot el conjunt, po-
tenciant la seva identitat. 

A la coberta, es va desmuntar la 
pissarra per a poder col·locar pa-
nells d’aïllament tèrmic i imperme-
abilitzants. Una barrera, que afavo-
rirà un estalvi energètic, traduït en 
un consum d’energia responsable.

La transformació que ha patit el 
Paller de la Borda Mateu on s’ha 
ubicat aquest centre de CrossFit, 
sorpren perquè s’ha aconseguit 
mantenir l’estètica autèntica de 
construcció tradicional de mun-
tanya. L’equip de professionals 
encarregats d’habilitar l’edifici, es 
van trobar amb una construcció 
d’un interior diàfan, en una estruc-
tura de pedra i amb una coberta 
de fusta i pissarra. Aquestes ca-
racterístiques els van permetre 
poder posar en relleu les qualitats 
arquitectòniques i de materials ori-
ginals, aconseguint un contrast in-
teressant amb el destí final que se 
li donava a l’espai.

El resultat final ha donat com a 
fruit un local esportiu amb dues 
plantes.

A la primera, amb uns 117 m2, s’hi 
ha fet una distribució que acull 
una zona de descans diàfana i els 
vestidors, que comuniquen mit-
jançant una escala oberta, amb la 
planta superior, on es troba el box 
de CrossFit. Aquesta transició po-
tencia la dimensió i la qualitat de 
tot l’espai. 

La il·luminació ha estat l’altra eina 
utilitzada en el disseny de la nova 
estructura. Cal destacar que al 
tractar-se d’un edifici protegit, 

s’han respectat totes les obertures 
originals. Aquestes finestres són 
de petites dimensions, com era ha-
bitual en aquest tipus d’arquitec-
tura rústica autòctona, i aquesta 
característica provoca que la llum 
entri filtrada, aportant un contrast 
interessant al conjunt. 

A la planta superior, s’han instal-
lat les estructures i tot el material 
necessari per a poder realitzar els 
entrenaments de CrossFit, una dis-
ciplina esportiva que cada cop té 
més adeptes al país.

Les façanes exteriors s’han res-
pectat, i a l’interior s’ha potenci- > Contrast entre tradició rústica 

de muntanya i pràctica esportiva 
actuals

PROJECTE: La Borda CrossFit
ARQUITECTE: Engitec
CONSTRUCTORA: Edicom



Carretera de la Comella, 41 · Edifici Encorcés, nau 203 · AD500 Andorra la Vella
T. 86 86 80  ·  M. 32 87 83  ·  edicom@andorra.ad

CONSTRUCCIÓ · MANTENIMENTS · REFORMES INTEGRALS O PARCIALS 

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

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

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

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

T. 802 000 · F. 802 009 · Bonaventura Armengol, 10 · Despatx 234 · AD500 Andorra la Vella 

Av. Santa Coloma, 136 AD500 Andorra la Vella
T (+376) 726 610 · info@labordacrossfit.com www.labordacrossfit.com

Força
Potència
Coordinació

Agilitat
Resistència muscular
i Cardio-respiratòria

Equilibri i precisió
Velocitat
Flexibilitat

La rutina és l’enemic
Realitza entrenaments curts i intensos
Descobreix una nova manera de fer esport



Industrials col·laboradors de La Borda CrossFit Industrials col·laboradors de La Borda CrossFit

NETEGES: 
FINAL D’OBRA, MANTENIMENT, 

APROFUNDIDES 

NETEGES ESPECIALITZADES: 
VIDRES, APARCAMENTS, MOQUETES. 

NETEJA D’EXTERIOR, 
TRETA DE NEU I JARDINERIA. 

ABRILLANTAMENT DE TERRES

C. de les Boïgues, s/n
Edifici Pic Blanc, baixos · Tel. 828 982

AD700 Escaldes-Engordany
casaneta@andorra.ad

ELECTRICITAT
LAMPISTERIA
CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ
SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS
GRUPS ELECTRÒGENS
DOMÒTICA

Av. del Pessebre, 37
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Tel. 80 74 19 · Fax 82 40 91
instal.lacionsamac@andorra.ad

Treballs de fusteria i decoració

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

ENVERNISSATS IGNÍFUGS DE FUSTA I PEDRA

muntanyesdecolors@andorra.ad - T 325 365 
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Les premisses amb les que ha 
treballat l’equip de la dissenyadora 
andorrana Laura Torres en aquest 
projecte a l’Hotel Anyós Park, 
eren l’actualització dels diferents 
dormitoris, amb especial atenció 
en la presència de trets d’identitat 
andorrans tradicionals.

Per aconseguir aquest resultat, s’ha posat una atenció 
especial en els detalls i els materials utilitzats a les 
habitacions intervingudes.

ANYÓS PARK

Viure l’experiència 
andorrana



Amb aquesta reforma, els responsa-
bles de l’Hotel Anyós Park volien ini-
ciar un procés d’actualització de les 
seves instal·lacions, amb l’objectiu 
d’oferir als clients una imatge moder-
na i actual, però posant l’accent en els 
trets més característics i definitoris del 
Principat d’Andorra. 

Amb elements tradicionals de la natu-
ra a la muntanya andorrana, als mesos 
més freds de l’any, els espais renovats 
estan preparats per acollir a clients de 
tota mena, sense incidir o concretar 
en un tipus concret de visitant. Fa-
mílies, parelles, grups, i clients sols, 
són alguns dels perfils pensats per a 
aquestes cambres. 

En l’actualització d’aquestes habi-
tacions ha calgut respectar certs 
aspectes, inherents en la condició 
d’establiment hoteler, a més de la 
premissa de conservar el paviment 
de fusta existent.

També destaquen les dimensions 
de les cambres, ja que són realment 

grans, arribant en ocasions als 30 m2. 
Són habitacions que tenen a més del 
dormitori un espai que es pot consi-
derar una sala d’estar i les cambres de 
bany. Aquestes han estat ideades amb 
la intenció d’acompanyar visualment 
el concepte de muntanya-neu-fred; 
amb tons clars i un disseny senzill i 
amb absència d’elements superflus, 

com és característic en tot aquest 
projecte. No es perd de vista que és 
una habitació d’hotel i que no ha de 
sobrar-hi res; ni tampoc faltar és clar, 
ha de ser funcional, però s’ha d’adap-
tar a un nombre infinit de gustos.  

Passat i present estan a la fusta, ma-
terial utilitzat a les bigues del sostre i 
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>> La il·luminació amb LEDs ha estat objecte d’un disseny molt cuidat; no només dona llum, també crea un ambient 
molt concret

>> Es respecta l’origen dels materials naturals utilitzats com la fusta. 
Aquesta és un element viu  i amb història, dins aquesta escenografia, 
destinada a hostatjar a persones de diferent perfil

Habitacions amb un nou 
entorn, però amb la vista 
posada en l’estètica rústica 
del passat



al mobiliari i, que ha estat recuperat 
per formar part dels elements poten-
cials d’aquestes habitacions. Aquesta 
fusta aporta autenticitat i valor al pa-
per que poden interpretar les habi-
tacions, durant l’estància d’un client. 
S’ha de tenir en compte que es tracta 
d’una fusta amb una vida anterior i 
ara se li torna a donar un valor i un 
protagonisme, en un nou espai.

Un altre dels punts forts del projec-
te, és la presència de les imatges del 
fotògraf andorrà Jaume Riba. Les fo-
tos capten instants i parts d’elements 
naturals, però amb la neu, el fred i 
el gel, com a fil conductor, ja que és 
aquesta època de l’any la que s’ha 
volgut reflectir. Les imatges no estan 
col·locades a la manera tradicional, 

107l’advINTERIORISME106 l’adv INTERIORISME

>>> En la reforma s’han conser-
vat bona part dels elements 
existents, com ara el terra. El 
repte ha estat donar un altre aire, 
mantenint aquestes parts de 
l’habitació

sinó que son vinils de grans dimensi-
ons, que en alguns punts no formen 
part, sinó que són la paret. 

Finalment, la roba de llit, sobretot els 
llençols blancs, contrasten amb els 
cobrellits, recordant el contrast de 
la neu amb la resta d’elements de la 
natura a la muntanya, el contrapunt 

visual en unes habitacions càlides i 
acollidores, on els murs grisos repre-
senten la contemporaneïtat  i la rusti-
citat de la fusta l’Andorra tradicional, 
que torna i és present. 

>> Els vinils amb 
imatges naturals, 
són elements 
integrats als murs 
de l’habitació i 
expliquen moments 
vius de la muntanya 
andorrana

PROJECTE: 
Reforma Aparthotel Anyós Park
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat

La col·locació de la 
llum és un altre dels 
instruments utilitzats per 
crear una atmosfera molt 
concreta



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

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

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Industrials col·laboradors Anyós Park

Ctra. de la Comella 37, Edif.  Encorces, Planta 5, Local 4 _ AD500 Andorra la Vella _ T +376 820 001 _ M +376  339 560
mesquedecoracio@gmail.com _ www.mesquedecoracio.com

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

Des de 1952
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TAPISSERIA  ·  CORTINATGES  ·  ESTORS  ·  ROBA PER A LA LLAR
SUBMINISTRAMENTS TÈXTILS PER A L’HOSTELERIA

Av. Príncep Benlloch, 28 · Edifici Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel. 820 416 · decobigorda@andorra.ad 
www.decobigorda.com

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

emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601

dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma

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



PETIT MERCAT · CANILLO

Un mercat 
d’alta muntanya

112 l’adv INTERIORISME

Aquest és un projecte d’obra nova integral que ha 
transformat completament el que fins no fa gaire 
era una sucursal bancària. El canvi ha donat com 
a fruit un comerç d’alimentació en el qual destaca 
sobretot la calidesa que desprèn el disseny de 
l’interior, accentuat per una elecció intel·ligent 
dels materials. En l’actualitat la filosofia de menjar 
sa ha deixat de ser una moda per a convertir-
se en una quotidianitat. D’aquesta manera ho 
entenen els responsables d’El Petit Mercat, 
situat a Canillo, que proposen retornar a l’origen 
dels grans supermercats amb aquesta botiga de 
queviures on els ciutadans de la parròquia podran 
trobar producte natural, fresc i del dia que portar 
a la taula de casa seva.
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Projecte 
de comerç 
sostenible 
i ecològic

A més dels envasats biològics, 
aquest nou comerç canillenc comp-
ta amb un racó de menjar fresc, un 
producte tant demandat com el 
peix i un obrador de pa propi. 

Aquesta fleca funciona diàriament 
i ha estat situada de manera que el 
consumidor pot contemplar la feina 
que s’hi fa. 

Estèticament, aquesta proposta co-
mercial recorda força a una botiga 
tradicional de queviures de poble, on 
els ciutadans poden trobar tot el que 
necessiten en matèria de menjar. 

Els materials com la fusta, i la mo-
dèstia en el nombre de colors utilit-
zats (blanc i negre), conformen un 
ambient acollidor i càlid. 

>La fusta, el ferro i el marbre conformen un conjunt bàsic, per una proposta 
de mercat d’aliments amb una filosofia ecològica i honesta envers el 
consumidor

A primer cop d’ull, els 200 m2 d’El 
Petit Mercat ens fan pensar en un 
comerç tradicional d’una altra èpo-
ca i més aviat localitzat en latituds 
escandinaves. 

La fusta, present a terra, els murs, 
el sostre i el mobiliari, domina 
aquest disseny, ideat per recordar 
les caixes d’aquest material on es 

transportava la fruita i la verdura. 
S’ha escollit concretament el Pi de 
Flandes, mantenint-ne el color i 
veta naturals. 

El mobiliari s’ha fet a mida per 
afavorir una distribució dels dife-
rents apartats amb els que compta 
aquest mercat d’aliments. 

>>El mobiliari està dissenyat per a formar part del conjunt. S’ha utilitzat 
la mateixa fusta per al sostre, el terra i certes parts dels elements de la 
botiga
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> Els clients ja no s’han de desplaçar rodejant illes independents 
i blocs de taules

>>> S’han dissenyat 8 àrees de show cooking  que aporten producte acabat de 
cuinar i, sobretot, un dinamisme que fomenta la interacció amb els clients

El mobiliari, s’ha dissenyat a mida 
amb la mateixa fusta que també 
es troba en parts del paviment i 
del sostre. Una filosofia ecològica i 
sostenible relacionada amb el pro-
ducte que es comercialitza.

A l’aspecte rústic del conjunt, se li 
afegeixen els rètols que recorden 
a les pissarres que s’utilitzaven 
abans per informar de preus i con-
tingut als clients.

>Els llums trenquen una mica 
el concepte rústic i donen el 
contrapunt industrial a un disseny 
de comerç propi d’una altra època

>>Comercialitzar un producte amb una visió sostenible i honesta envers el 
consumidor

La il·luminació, amb un toc in-
dustrial, també s’ha concebut per 
mantenir una llum càlida, però 
suficient per a l’activitat que hi té 
lloc. 

Els altres elements com el ferro i 
l’arbre blanc, s’afegeixen a la fusta 
en aquest projecte basat en una 
idea de comerç sostenible i de 
venda de producte ecològic. 

En certes parts el terra està rea-
litzat amb rajoles hexagonals que 
fan pensar novament en un co-
merç d’una altra època, sent molt 
semblants a les utilitzades en al-
guns indrets de la ciutat de Barce-
lona al segle passat. 

PROJECTE: Petit Mercat · Canillo
INTERIORISME: Blue&Blue
CONSTRUCTORA: Endari



Empresa constructora i interiorista Petit Mercat · Canillo Industrials col·laboradors Petit Mercat · Canillo

Ctra. de la Comella Ed. Encorces, planta 4 local 2-3 · AD500 Andorra la Vella 
T 820 720 · F 820 723 · info@fusteriamario.com · www.fusteriamario.com

Carrer Esteve Dolsa, 32 · local 2 · AD500 ANDORRA LA VELLA
T +376 826 400 · monroc@semonroc.com

· Estructures metàl·liques

· Fabricació de baranes: inox, ferro, ...

· Portes: basculants, corredisses, 
seccionals, abatibles o de vianants

· Escales interiors i exteriors

· Tancaments de protecció perimetral 
per a habitatges, jardins, recintes 

industrials,...

· Instal·lació de perfileries per a 
tancaments d’habitatge tant de PVC 

com d’alumini

Î  Av. Salou, 55, Nau Inverandor 2a · AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra) J 723872    ¢ 722070    n 334215   Ç serrallerialopez87@gmail.com

SERRALLERIA 
LOPEZ & LOPEZ

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

www.construccionsendari.com
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Un espai «determinat» pel color que no necessita de grans gestos 
morfològics per contenir entre el cel virtual i el terra un recinte de 
fluïdesa que doni resposta a  les necessitats de comunicació de producte 
d’Andorra Telecom.

TEXT I RENDERS: ANA SÁENZ

MINIMALISME CROMÀTIC

Estand 
Andorra Telecom 
a la 39a Fira d’Andorra la Vella 2017



En aquest cas el producte ha estat 
la televisió multidispositiu. D’aquí la 
necessitat de comunicar fluïdesa: 
una programació es pot començar a 
veure a casa, podem continuar ve-
ient la programació al telèfon mòbil 
gairebé sense interrupcions mentre 
viatgem a l’autobús, posem la pau-
sa i continuem mentre degustem un 
cafè en una terrassa a la nostra tau-
leta o al nostre ordinador portàtil.

Un lloc on les formes, el color i les 
textures puguin captar-se a través 
del sentit de la vista de manera 
ràpida, clara i senzilla provocant 
la vibració mitjançant l’experiència 
del visitant.

Records d’una plaça, lloc públic 
caracteritzat per una atmosfera… 
una identitat.
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La identitat d’Andorra Telecom, 
amb un color i un disseny gràfic 
presents en tots els espais públics i 
a la memòria col·lectiva quotidiana 
al país.

Tot materialitzat amb el «cel» de 
color corporatiu misteriosament 
suspès de roba tensada donant 
imatge de lleugeresa, el «panell 

tecnològic» frontal emmirallat que 
ajuda a la percepció de l’espai am-
pli i sense límits i la menció icònica 
dels dispositius on gaudir del pro-
ducte. 

PROJECTE:  
Ana Sáenz · Arquitecte
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Seguint la seva filosofia d’oferir als 
clients allò que realment necessi-
ten, Jocor Magatzem, va presentar 
el passat mes d’octubre les darreres 
novetats del seu col·laborador des 
de fa 17 anys, Viessmann. Aquesta 
marca alemanya, destaca a nivell 
internacional per les instal·lacions 
de calefacció, refrigeració tant de 
particulars com per a la indús-
tria. Un dels aspectes a destacar 
d’aquesta presentació va ser les ex-
plicacions fetes pels tècnics experts 
en matèria de bombes de calor. Un 
sistema que encara que no està 
molt estès al Principat, però que 
és una alternativa que a Andorra té 
molt potencial. Aquest tipus de sis-
tema, d’alta eficiència energètica, 
treballa de manera òptima en situa-
cions climatològiques extremes, de 
fins a -20 graus sota zero. 

Aquesta característica s’adapta 
perfectament a les necessitats del 
mercat que Viessmann pot satisfer 
sense problemes. A més, el gegant 
alemany va donar a conèixer els 
nous sistemes de connectivitat, 
que permeten controlar una cal-
dera des de qualsevol dispositiu 
mòbil, com podria ser un telèfon. 
La presència des de fa mig segle de 
Jocor al país s’ha caracteritzat per 

una activitat d’assessorament de 
tot tipus de dispositius destinats a 
la calefacció i refrigeració, tant per 
industrials com en diferents em-
preses de la construcció. Aquest 
acte va permetre a diferents pro-
fessionals del ram de la construc-
ció, parlar de prop amb els res-
ponsables de Jocor i conèixer els 
darrers avenços arribats de la mà 
del gegant alemany Viessmann.

JOCOR - VIESSMANN

17 anys innovant
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La clavadora a pólvora 
P560

Escuma impregnada multifunció per aconseguir 
per si sola una triple barrera per segellar les 
finestres i portes en posició oculta.

El Square Wave® TIG 200 és una 
soldadora portàtil per elèctrode revestit 
i TIG que dona als aficionats, als petits 
fabricants i als artesans el poder 
d’explorar la seva creativitat.

www.bellacer.ad

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

Sistema i3 de illbruck 

BELLACER

A prop dels clients
Trepant de percussió 
compacte M18 ™

Trepant compacte amb percussió que mesura 
només 198 mm, el converteix en el trepant ideal 
per treballar en espais confinats.

La clavadora P560 està especialment 
desenvolupada per clavar sobre acer.

Square Wave® TIG 200

Els establiments Bellacer han presentat 
als clients les darreres novetats de 
les marques més destacades de 
les quals són proveïdors. La nova 
maquinària presentada a l’exterior 
del local comercial de l’empresa 
de subministrament andorrana, es 
compta entre les principals marques 
d’aquest sector a nivell internacional. 
Fins al local de Bellacer s’hi va desplaçar 
un nombrós públic interessat en 
conèixer aquestes novetats.

Aquesta cita anual és una data habitual 
en la que Bellacer s’apropa als clients 
i als possibles nous usuaris dels 
seus productes. Amb ells es proven 

i s’analitzen els productes nous i es 
desvetllen els possibles dubtes que 
puguin sorgir.

En la trobada d’aquest any s’han 
pogut veure, entre altres, el sistema 
i3 d’Illbruck, que permet un aïllament 
òptim en tot tipus de tancament. 
També les noves eines sense fils 
de la marca Milwaukee, així com la 
soldadora portàtil Square Wave de 
Lincoln Electric. D’Spit es va poder 
veure i provar la clavadora P560.

Aquests i altres productes són els que 
l’equip tècnic de Bellacer va presentar 
als visitants en aquesta peculiar 
fira, on tant els industrials com 
els clients particulars van poder 
gaudir d’una jornada d’intercanvi 
d’informació de totes les 
novetats que es poden trobar 
dins el catàleg de Bellacer.
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Tant els industrials 
com els clients 
particulars van 
poder gaudir d’una 
jornada d’intercanvi 
d’informació
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Especial Riscos Laborals

Des de l’inici de la redacció i posada en funcionament a l’any 
2008, l’administració pública i les empreses afectades, con-
tinuen amb el desplegament d’actuacions destinades a una 
bona difusió de les eines existents per tal de regular els riscos 
laborals. Absolutament tots els sectors de la societat estan 
concernits, però probablement la construcció sigui l’àrea on es 
fa més evident la necessitat de prendre totes les precaucions 
possibles, a l’hora de realitzar una tasca.

Invertir
en prevenció 
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Per aquesta raó, els responsables 
de les empreses del sector han de 
tenir en compte que la formació 
dels treballadors és la millor 
inversió que poden fer, no només 
pels motius obvis de responsabilitat 
envers els assalariats, sinó que el 
desenvolupament de les tasques 
sota el paraigua de la seguretat, 
també contribueix en l’obtenció de 
treballs de qualitat. 

Els empresaris que encara no han 
adoptat les mesures necessàries en 
aquesta matèria, cal que tinguin en 
compte que es tracta d’una inversió 
que potser no dona fruits immediats, 
però sí que el pas del temps els 
mostrarà la utilitat de formar als seus 
treballadors en matèria de seguretat 
en el lloc de treball.

Les lesions i les malalties derivades 
de certes pràctiques laborals, 
suposen una despesa per a les arques 
de la Seguretat Social andorrana 
que es podria evitar amb una bona 
praxi derivada del coneixement i la 
prevenció.

Per a poder garantir qualsevol situació de risc, sigui quin sigui el seu grau de perillositat, el 
coneixement i la informació són vitals per al treballador. 

q u a l i t a t  i  p r e v e n c i ó
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Cal contemplar aquest pas sigui quina 
sigui la importància de la intervenció, 
els accidents poden tenir lloc a la re-
forma més petita o a la construcció 
d’un gran edifici.

Punts com la neteja i l’emmagatze-
matge dels materials que s’utilitzen, 

també s’han de tenir en compte. No 
tots els materials que es fan servir a 
l’obra poden estar exposats a l’aire 
lliure. Alguns poden patir canvis en la 
composició i provocar posteriorment 
una mala qualitat en els acabats, que 
poden derivar en un accident durant 
les obres o posteriorment. 

La normativa en riscos labo-
rals té en compte aspectes que 
a priori semblarien evidents, 
però que en ocasions no comp-
ten amb tota l’atenció que 
mereixen. Abans d’iniciar-se 
l’obra és important que, a més 
de la preparació del projecte 
en si, s’hagin planificat totes 
les mesures de prevenció i se-
guretat de tots els equips que 
intervenen.

RISCOS LABORALS

Preparar el terreny

LA MILLOR PROTECCIÓ PER AL TREBALL

CAP COS LA MÀ EL PEUUN SOL ÚS



134 l’adv ESPECIAL RISCOS LABORALS 135l’advESPECIAL RISCOS LABORALS

Cal veure amb atenció les instruc-
cions dels fabricants i seguir-les al 
peu de la lletra durant la manipu-
lació, naturalment, però també en 
el moment de guardar determinats 
tipus de substàncies. Els treballa-
dors han de saber quines eines o 
complements han de portar quan 
manipulen productes en l’execució 
d’una obra. 

També s’han de tenir guardats de 
manera adequada els residus que es 
generen durant tot el procés de cons-
trucció. 

Per tal d’evitar riscos innecessaris i que 
el ritme de les obres no es vegi afectat, 
cal procurar no tenir residus o materi-

als innecessaris abandonats al voltant 
del centre de construcció. Això aju-
darà, a més de fer un ús responsable 
dels productes, una circulació fluïda i 
ordenada d’entrada i sortida de l’obra, 
evitant així possibles accidents.

La vigilància de l’obra durant l’activi-
tat i a les hores en les quals no n’hi 
ha, cal que sigui suficient. No només 
per evitar el furt o el robatori de ma-
terials, sinó que cal evitar la circula-
ció de persones alienes a l’obra i que 

desconeixen els perills que s’hi po-
den trobar. 

Tot i que Andorra no és un país on 
aquestes activitats delictives tinguin 
lloc sovint, no es pot descartar la in-
trusió de persones amb altres objec-
tius, com ara una simple bretolada, 
que podria acabar malament.

Solucions definitives 
en anticaigudes
LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS I VERTICALS CERTIFICADES

Distribuïdor oficial REVISIONS I REPARACIÓ DELS EQUIPS
SUPORT TÈCNIC 

 
          

Instal·lador oficial homologat
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RISCOS LABORALS

La legislació sobre Riscos Laborals es va anar aprovant i posant en funcionament en diferit a 
partir de l’any 2008. És al 2010 que finalment veu la llum el reglament que regula la seguretat 
en el sector de la construcció. La normativa contempla, entre altres, els equipaments que 
els treballadors del sector han de portar segons la tasca i el lloc que ocupen durant el 
desenvolupament d’un projecte.

És evident que aquest és potser el 
sector més sensible en matèria de 
riscos, i els seus treballadors han 
d’estar-hi especialment sensibilitzats. 
Hi ha tasques que es fan en alçada i per 
aquest motiu sempre cal utilitzar una 
bona subjecció. Però la presència d’un 
arnés subjecte a una línia de vida no és 
suficient. La normativa té en compte la 
seguretat de cap a peus del treballador. 
Des del casc pel cap, que ha d’utilitzar 
tota persona que transiti per una 
obra, hi treballi o no; fins la utilització 
de proteccions a les oïdes, que sovint 
són oblidades i a la llarga poden patir 
lesions greus, degudes a les vibracions 
o els sorolls més contundents.

Els ulls estan protegits amb ulleres 
específiques, ja que poden rebre 
l’impacte tant d’espurnes, com de 
petits projectils que s’escapen al tallar 
alguns materials. La roba que s’utilitza 

també ha de ser especial i des de fa un 
temps que la majoria de treballadors 
fan servir uniformes específics per la 
seva tasca.

Les proteccions contra els cops a les 
cames, preveuen lesions importants 
per als assalariats del sector, així 
com l’ús de sabates especials. Les 
botes amb protecció contra els 
impactes de pesos al caure també 
son ergonòmicament adequades per 
a una bona subjecció dels peus i els 
turmells.

Tornant a les subjeccions, la prevenció 
contra les caigudes es contempla en 
tot tipus de situacions, ja que no 
només pot caure una persona que 
treballa en una bastida a gran altura 
sinó que la utilització d’una escala, per 
petita que sigui, s’ha de fer amb totes 
les precaucions necessàries.

Protecció individual 
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Sanejat, restauració i pintura de 
façanes, cases i hotels, etc...

Neteja de vidres i 
estructures metàl·liques a 
petites i grans superfícies

Treballs verticals o de 
difícil accés utilitzant 
tècniques de cordes: 
sense necessitat de 
bastides o altres tipus 
d’estructures.

Instal·lació de 
sistemes de seguretat, 

línies de vida i 
ancoratges

Instal·lació de 
xarxes de triple torsió

Instal·lació de tubs d’extracció 
de fums i instal·lació de 

sistemes anti coloms

Parallamps

Manteniment 
i treta de neu 

als teulats

Distribuïdor per al Principat 
d’Andorra de 

TRUCA 334773
Avda. Princep Benlloch, 3 · AD200 ENCAMP
Principat d’Andorra · astvandorra@hotmail.com

  astv-andorra

RECORDA que cada treball comporta un 
protocol i una actuació diferents

Des de 1998
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Per la seva seguretat

ASSEGURANCES 
PER A EMPRESES

Per evitar possibles sorpreses

La teva corredoria 
d'assegurances

Avda. Copríncep Episcopal, 105 ENCAMP Tel.: 731 777 · Correu electrònic info@assegura-t.com

RISCOS LABORALS

En la regulació dels riscos laborals, el paper de les companyi-
es d’assegurances és de vital importància. Per als treballadors 
l’existència d’aquestes entitats suposa una estabilitat afegida, 
en cas que es trobin de baixa en algun moment de la vida labo-
ral. La majoria de les asseguradores tenen dins els seus paquets 
de productes la possibilitat de cobrir una part de la baixa per 
malaltia professional o per accident de treball. Aquestes dues 
situacions tenen un pes a la Caixa Andorrana de Seguretat Soci-
al, però no es cobreixen al 100% quan l’assalariat no està en con-

dicions de treballar. En el cas 
que el treballador hagi tingut 
la previsió de contractar una 
assegurança, també podrà, a 
més del que la CASS li ingres-
sarà durant la baixa, ingressar 
un complement que provindrà 
de la companyia d’asseguran-
ces que hagi decidit contrac-
tar.

A Andorra operen diferents tipus 
d’empreses asseguradores: les que 
són genuïnament del país, les delega-
cions d’altres companyies estrange-
res i els mediadors. 

Aquestes tres classes estan regulades 
per llei des de l’any 1989, encara que 
certs aspectes han estat completats 
o modificats en textos posteriors, 
sobretot els que tenen a veure amb el 
sector de l’automòbil.

Assegurant el risc
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Cada vegada més, el sector de les 
assegurances s’ha adaptat també a 
l’aparició del marc legal que regula 
els Riscos Laborals, implementant en 
alguns casos l’assessoria i la formació 
en aquesta matèria per a empresaris i 
treballadors.

La implicació d’aquestes entitats al 
recorregut de la societat andorrana, 
en l’adaptació a un nou marc 
de regulació del treball i de les 
activitats econòmiques, ha estat 
constant des de la creació de la nova 
normativa i totes s’han adaptat a 
les noves necessitats que han anat 
sorgint. El complement salarial que 
faciliten, prèvia contractació d’una 
assegurança, és només un dels 
paràmetres que cobreixen, ja que n’hi 
ha molts d’altres en els que també 
poden actuar.

La conscienciació dels empresaris 
davant els riscos que existeixen 
en el desenvolupament de la seva 
activitat, es tradueix en la relació que 
estableixen amb les asseguradores, i 
el paper d’acompanyant que aquestes 
interpreten. Cada vegada més, els 
riscos laborals són un dels aspectes 
tinguts en compte en el plantejament 
d’un nou projecte empresarial; també 

el rol de la companyia d’assegurances 
i fins a on aquesta pot ajudar al 
desenvolupament de l’activitat 
econòmica. Aquesta col·laboració es 
fa des de diferents punts d’actuació 
i la prevenció potser seria el més 
important, amb la informació i la 
formació dels equips. Les companyies 
d’assegurances s’han adaptat a la 
nova legislació i també a la seva 
aplicació en qualsevol dels sectors 
econòmics del país.

Més de 60 anys 1951-2017

1968

2017
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•	 Telefonia	
professional

•	 Comunicacions

•	 Domòtica

•	 Control	d’edificis

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

Tel. +376 88 55 99

ontec@ontecandorra.com
www.ontecandorra.com

•	 Seguretat	IT

•	 Automatització	per	l’estalvi	
energètic	i	confort	en	habitatges

•	 Smart	cities
•	 Cartelleria	digital
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TEXT: JOAN GIRÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ · ONTEC

El c ntrol
pel benestar de les persones
de la il·luminació

ONTEC Il·luminació circadiària: El Sol a 
l’oficina
La il·luminació circadiària (del llatí circa, 
«al voltant de» i dies, «dia»: al voltant del dia) 
es basa en els ritmes naturals dia-nit. Un ci-
cle dura 24 hores. Una il·luminació amb efec-
te biològic (HCL = Human Centric Lighting) 
s’haurà d’adequar al ritme circadiari de l’usu-
ari, reforçant de forma lògica les fases actives 
i de descans al llarg del dia. Els detectors de 
benestar PureColour de BEG introdueixen la 
dinàmica de la llum natural en espais interi-
ors gràcies al control dels efectes no visuals 
de la llum. Ajuden a millorar el rendiment i el 
benestar de l’usuari de forma suau i discreta.

La il·luminació amb efecte biològic va variant 
al llarg del dia. No només la temperatura del 
color de blanc càlid a blanc llum dia, sinó 
també la potència lumínica de 500 a 1500 
lux, s’adapten al ritme circadiari de l’ésser 
humà per emetre els impulsos adequats se-
gons l’hora del dia. L’activació dels diferents 
llums es fa de manera harmonitzada i sense 
esglaonaments, de manera que els canvis no 
es perceben immediatament, però l’efecte 
biològic sí que actua de forma duradora.

El bioritme humà 
Poc abans de despertar-nos, la temperatura 
corporal augmenta i s’incrementen la pressió 
arterial i el pols. Més o menys una hora des-
prés, el cos comença a produir hormones 
estimulants. A mig matí, entre les 10 i les 12 h, 
resulta més senzill resoldre trencaclosques 
complexos; de la mateixa manera, la memò-
ria a curt termini està molt activa.

Entre les 12 i les 14 h, l’estómac produeix la 
majoria dels àcids gàstrics, cosa que facilita 
la digestió de l’esmorzar. Durant aquest pro-
cés, l’estómac consumeix tanta energia que 
la resta del cos es cansa. De totes maneres, 
fins i tot sense menjar res, a migdia l’ésser 
humà experimenta una caiguda en el seu 
rendiment.

A primera hora de la tarda, tant el cos com 
la ment s’activen de nou. Això porta la sen-
sació de dolor al seu llindar mínim. Per això, 
els pacients més sensibles no haurien d’anar 

al dentista al matí, sinó cap a les 15 h. Els que 
practiquin esport entre les 16 i les 17 h veuran 
augmentat el seu rendiment. Aquesta hora 
és ideal per fer exercicis de musculació i de 
condicionament físic. Entre les 18 i les 20 h 
el que més treballa és el fetge. L’ésser humà 
es va cansant a mesura que es fa fosc. A les 3 
h de la matinada, l’organisme aconsegueix el 
seu mínim absolut.

Sincronització diària
En el procés de sincronització a través de 
la llum natural, la barreja de llum amb 

Major qualitat de vida a través d’una millor il·luminació

La llum és beneficiosa. Cada any, amb l’inici de la primavera ens passa el mateix: a mida que 
els dies es tornen més clars, ens sentim més actius, el nostre humor millora i, en general, 
ens costa menys concentrar-nos que durant els mesos foscos de l’hivern. Això vol dir que 
l’ésser humà necessita llum, i no només per veure. La llum també compassa el rellotge intern 
de l’ésser humà: un sistema complex de control que regula i coordina entre si totes les fun-
cions del cos segons cicles de 24 hores. Aquest sistema de control se sincronitza de nou cada 
dia amb la llum natural. Quan falta l’efecte temporitzador que proporciona l’impuls lluminós 
adequat, el rellotge intern perd el compàs. Això pot provocar apatia i cansament en les per-
sones. Els canvis d’humor afecten el sistema immunitari i, fins i tot, el fan emmalaltir.

Coincidint amb el canvi de mil·lenni, els científics van descobrir una sèrie de fotorecep-
tors a la retina ocular la funció dels quals no té res a veure amb el sentit de la vista, sinó 
amb la regulació del rellotge intern a través de l’activació de diferents hormones. Aquestes 
cèl·lules mostren una sensibilitat patent a la llum amb proporcions elevades de blau. Això 
vol dir que la vida dels humans pot millorar de forma considerable adequant la il·luminació 
de forma específica.
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A Ontec, conjuntament amb el fabricant B.E.G., implementem 
sistemes de detecció intel·ligents a través d’un detector 
de benestar amb funció «tunable White». Aquest detector 
s’encarrega que la temperatura de color del blanc de la sala 
s’adapti de forma òptima al bioritme de l’ésser humà.

Per a això, el detector utilitza una sèrie de valors de color 
preconfi gurats per regular el color de la llum i ajustar al màxim 

el to de blanc de l’àrea al to de blanc òptim de la llum natural 
del moment temporal específi c. Això permet adequar el control 
de la il·luminació al bioritme de les persones. La ciència en diu 
«Human Centric Lighting» (HCL, il·luminació centrada en l’ésser 
humà).

Per a més informació, contacta amb nosaltres i estarem encantats 
d’estudiar la solució que millor s’adapti a les teves necessitats.

9

B.E.G. LUXOMAT®LICHTPLANUNG

DIN SPEC 67600:  
Indicaciones sobre planificación de la iluminación

Los requisitos básicos en cuanto a iluminación se definen 
en la serie de normas 5035 y en la norma DIN EN 12464-
1 «Iluminación – Iluminación de lugares de trabajo en 
interiores». Estas normas especifican los valores relativos a 
las dimensiones relevantes desde el punto de vista técnico y 
describen los requisitos mínimos para lograr una calidad de 
iluminación óptima.

El informe técnico DIN SPEC 67600 se basa en la norma 
DIN EN 12464-1 para proporcionar información sobre el 

uso de la luz de efecto biológico en diferentes espacios 
interiores, ámbitos de la función visual o de actividad, y 
ofrece recomendaciones acerca de los espacios que podrían 
ser o no lugares de trabajo. Dicho informe técnico se refiere 
exclusivamente a los efectos no visuales de la luz sobre los 
ojos, tanto de la luz natural como de la iluminación artificial, 
así como de una mezcla de ambas. El informe técnico DIN 
SPEC 5031-100 de 2014 proporciona información sobre el 
factor de impacto melanópico de las fuentes de iluminación 
modernas.

i

Panel LED DALI

El panel LED consta de LED de color blanco frío y blanco cálido 
que se regulan a través del integrada B.E.G. DALI BE (Tipo 
de dispositivo 8). Mediante el control especial de las luces, 
la luminaria proporciona una iluminación homogénea sin los 
puntos de iluminación que suelen ser habituales en los sistemas 
a base de LED. El panel LED emite la mezcla adecuada de 
luz blanca cálida y fría según la configuración definida.

B.E.G. LUXOMAT®

3000 K4000 K5700 K

PLANIFICACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

7

Sincronización diaria
En el proceso de sincronización a través de la luz natural, la 
mezcla de luz con efecto biológico procura adecuarse al máximo 
al ritmo biológico diario. Por otro lado, cuando disminuye la 
cantidad de luz natural, transmite la sensación de cambio del día 
a la noche: las intensidades lumínicas y las proporciones de luz 
azul aumentan hasta el mediodía y van disminuyendo de nuevo 
lentamente a medida que cae la tarde.

A última hora de la tarde se utilizarán colores de luz cálidos 
(hasta 3300 kelvin), combinados con intensidades lumínicas 
bajas. También es importante utilizar luz direccional que estimule 
lo menos posible los fotorreceptores oculares que contienen la 
melanopsina. Con la elección de las luminarias y las fuentes de 
iluminación adecuadas, la luz se regulará en función de la hora 
del día.

«Ducha de luz»
Mediante lo que se conoce como «ducha de luz», se conecta 
brevemente la iluminación estimulante de color blanco frío, si 
es necesario, para estimular rápidamente al usuario y favorecer 
la concentración. Según han revelado los estudios al respecto, 
esta luz activadora propicia efectos positivos en las escuelas, por 
ejemplo, para la realización de tareas en la clase.

Este efecto activador se logra empleando luz clara con una 
elevada proporción de componente azul. Resulta particularmente 
eficaz una luz con una longitud de onda de aproximadamente 
480 nanómetros. Este tono de luz natural blanco azulado y frío, 
combinado con intensidades lumínicas elevadas, tiene un efecto 
estimulante y favorece la concentración: el centro de control del 
cerebro recibe estímulos a través de los receptores oculares.

14:30 Luz neutra 17:00 Blanco cálido confortable16:00 Blanco azulado con efecto activador

La luz natural determina los factores por los que debe 
guiarse la iluminación con efecto biológico:
 Intensidades lumínicas
 Planitud
 Dirección de la luz
 Temperatura del color
  Dinámica de la luz a lo largo del día y en el transcurso de 

las estaciones del año

La luminosidad de la luz natural y, por tanto, la intensidad 
lumínica necesaria dependen en gran medida de la situación 
geográfica, el tiempo, la estación del año y la hora del día.

i

B.E.G. LUXOMAT®

efecte biològic procura adequar-se al mà-
xim al ritme biològic diari. D’altra banda, 
quan disminueix la quantitat de llum na-
tural, transmet la sensació de canvi del dia 
a la nit: les intensitats lumíniques i les pro-
porcions de llum blaves augmenten fi ns al 
migdia i van disminuint de nou lentament 
a mesura que cau la tarda.

A última hora de la tarda s’utilitzaran co-
lors de llum càlids (fi ns 3300 kelvin), com-
binats amb intensitats lumíniques baixes. 
També és important utilitzar llum direc-
cional que estimuli el menys possible els 
fotoreceptors oculars que contenen la me-
lanopsina. Amb l’elecció dels llums i de les 
fonts d’il·luminació adequades, la llum es 
regularà en funció de l’hora del dia.

«Dutxa de llum»
Mitjançant el que es coneix com a «dut-
xa de llum», es connecta breument la il-
luminació estimulant de color blanc fred, 
si cal, per estimular ràpidament a l’usuari 
i afavorir la concentració. Segons han re-
velat els estudis al respecte, aquesta llum 
activadora propicia efectes positius a les 
escoles, per exemple, per a la realització 
de tasques a la classe.

Aquest efecte activador s’aconsegueix 
emprant llum clara amb una elevada 

proporció de component blau. Resulta 
particularment efi caç una llum amb 
una longitud d’ona aproximada de 
480 nanòmetres. Aquest to de llum 
natural blanc blavós i fred, combinat 
amb intensitats lumíniques elevades, 
té un efecte estimulant i afavoreix la 
concentració: el centre de control del 
cervell rep estímuls a través dels receptors 
oculars.

Llum per a ofi cines
La intensitat lumínica, el color de la llum 
i la potència tenen una incidència major 
sobre el treball del que podria semblar a 
simple vista. En una ofi cina dotada de la 
il·luminació adequada, els treballadors 
no només estaran més desperts, sinó que 
estaran més motivats i el seu rendiment 
serà més gran. Les solucions amb efectes 
no visuals de la llum són adequades 
especialment per a estances on les 
persones han de passar molt de temps, 
com ofi cines, sales de conferències i 
reunions o cafeteries. Els espais amb 
escassa llum natural, com ofi cines 
extenses o passadissos, també resulten 
adequats per a la instal·lació d’il·luminació 
dinàmica.

Entorns industrials
En la indústria, són molts els que treballen 

per torns o que s’han d’aixecar molt 
d’hora. Sovint, aquestes persones es 
queixen de falta de son o que es troben 
cansats durant el dia. Aquest factor 
també fa disminuir la productivitat, ja 
que qui no pot descansar no rendeix. 
Als comandaments d’una màquina o 
en la cadena de muntatge: quan el seu 
lloc de treball està il·luminat mitjançant 
un sistema d’il·luminació amb efecte 
biològic, els treballadors estan més 
desperts i concentrats. Dormen millor a 
la nit i es troben més descansats durant 
el dia. Això redueix l’índex d’error i 
incrementa la seguretat.

Escoles
Per estudiar, es necessita una bona 
llum que permeti veure-hi bé. Segons 
constaten els estudis realitzats, la 
il·luminació amb efecte biològic 
repercuteix positivament sobre el patró 
d’estudi i facilita que els estudiants 
prestin més atenció i es concentrin millor. 
La il·luminació amb efecte biològic resulta 
més efectiva utilitzada a llarg termini, 
perquè estabilitza de forma duradora el 
sistema circadiari. No obstant això, també 
s’aprecien efectes positius a curt termini: 
les irradiacions breus de llum amb una 
proporció elevada de component blau 
incrementen visiblement la concentració.



TAULÉ 
LUX 

(1973-2016)
TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: SFGA/CESTEVE 

Contemplant les pintures de l’artista Antoni Taulé, s’esbrina 
l’arquitecte que va ser durant una etapa de la vida. Aquest artista, 
nascut l’any 1945 a Sabadell, ha estat el centre de la mostra que ha 
acollit la Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra, Artalroc. Aquesta 
mostra de pintura i fotografia d’Antoni Taulé, que actualment viu a 
França, ha estat acompanyada de diferents activitats, com ara tallers, 
la projecció d’una pel·lícula i una xerrada que va comptar amb la 
presència del mateix protagonista. Situat per la crítica artística dins 
el corrent de l’hiperrealisme, la seva extensa obra inclou pintures, 
gravats i fotografies que segons paraules del mateix artista, no és 
possible dissociar unes d’altres, ja que estan lligades per la recerca 
que fa l’autor, en el trànsit per l’arquitectura interior de l’ésser humà.
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> Antoni Taulé
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> Antoni Taulé, Charlotte Roussel– 2016, oli sobre tela, 200 x 200 cm
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Antoni Taulé, compta amb una de les trajectòries 
artístiques més extenses i destacables de l’art, 
amb cinquanta anys de bagatge artístic, durant 
el qual ha transitat per diferents disciplines, com 
la pintura, la fotografia i el gravat. Va realitzar 
els estudis d’arquitectura, i s’hi va dedicar 
professionalment durant una temporada, però 
finalment va deixar aquesta professió, per a 
dedicar-se a la seva vocació. A més de la pintura i 
la fotografia, durant una etapa també va realitzar 
importants escenografies teatrals. 

La mostra és un trajecte 
pels gairebé cinquanta anys 
de l’obra de l’hiperrealista 
Antoni Taulé

En l’actualitat, continua vivint a París, on ha 
realitzat la major part de la seva extensa obra. 
«Taulé Lux» és una mostra organitzada pel Mi-
nisteri de Cultura d’Andorra en col·laboració 
amb la Fundació Stämpfi de Sitges i comisari-
ada per Ferran Martínez Sancho.

Per Sancho, l’obra de Taulé «és una persistent 
posada en escena d’una obra amb tres pro-
tagonistes». Aquests, segons el comissari, 

són: els espais arquitectònics que crea, els 
paisatges externs i les figures humanes repre-
sentades. Aquests tres elements són els que 
acostumen a aparèixer a les pintures de Taulé, 
i amb ells convida a l’espectador a transitar 
per l’interior d’una arquitectura imaginada 
dins de cada individu. De fet, per l’artista l’ob-
servador de les seves obres forma part directa 
d’aquestes, ja que és el seu punt de vista el 
que dona sentit a la proposta. 

> Antoni Taulé, Miroir – 1983, fotografia, 60 x 90 cm

> Antoni Taulé, Mnémosyne – 2012, oli sobre tela, 200 x 200 cm

> Antoni Taulé, Le Grand chemin – 2015, oli sobre tela, 200 x 300 cm
> Antoni Taulé,  

Pièce à tiroirs – 2016, oli sobre tela, 97 x 130 cm

< Antoni Taulé, Chemin d’étoiles – 2016, oli sobre tela, 200 x 200 cm
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Aquesta és la segona edició conse-
cutiva en la que la feina que es fa des 
de la publicació «L’Art de Viure», és 
mereixedora d’un reconeixement pú-
blic com aquest.

L’equip de disseny de la revista, tre-
balla cada projecte amb el mateix es-
perit de voler presentar i representar 
un treball que pugui satisfer al client i 
que, al mateix temps, tingui un segell i 
personalitat pròpies dels treballs que 
surten per la porta. Aquesta, és la fi-
losofia de l’empresa Núria Publicitat. 

A NP agència s’hi poden trobar dife-
rents maneres de presentar una em-
presa o un producte, ja que l’equip de 
treball creatiu i tècnic, s’ha especi-
alitzat en diferents àrees d’actua-
ció com ara: el disseny de pàgines 
web, la gestió de xarxes socials i 
la comunicació corporativa. 

En matèria de «Brand-Management», 
els professionals de Núria Publicitat 
poden aportar a qualsevol societat 
un bon assessorament de marca, si-
gui quin sigui el sector econòmic en 
el que operi l’empresa en qüestió.

Així doncs, els coneixements tècnics 
i el talent creatiu de l’equip de Nú-
ria Publicitat poden ser la clau per a 
qualsevol empresa que estigui co-
mençant, o bé per aquelles públiques 
o privades que precisen d’un bon ins-
trument per a comunicar amb els cli-
ents o usuaris. 

A causa dels canvis que experimenta 
la societat i de la importància que les 
noves tecnologies estan guanyant en 
el dia a dia, comptar amb un equip 
com el de Núria Publicitat pot marcar 
la diferència. 

El Cercle de les Arts i de les Lletres ha donat a conèixer 
aquesta setmana el resultat de la convocatòria de la 23a. Edi-
ció del Cartell de premis Arts Andorra. Un any més, la feina 
realitzada per Núria Publicitat, empresa editora de la publi-
cació «L’Art de Viure» ha estat reconeguda en la categoria de 
disseny gràfic. A banda, i en l’apartat de fullet publicitari, el 
projecte «Concert» també va estar guardonat. La cerimònia 
de lliurament dels premis, va tenir lloc el passat 25 de setem-
bre a la nit, al Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria. 
Els premis d’aquesta categoria estan dotats pel Ministeri de 
Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra.



152 l’adv 153l’adv152 l’adv

Garatge Nogreda - Nou Concessionari Nissan Andorra 

Nova etapa 

La festa, celebrada en el mateix 
local nou de Garatge Nogreda-
Nissan, va comptar amb la pre-
sència d’autoritats i de represen-
tants del món econòmic del país. 

La direcció de Garatge Nogreda 
va voler posar especial atenció 
en què els empleats i les seves 
famílies també tinguessin ca-

buda en una celebració que va 
comptar, a banda d’un generós 
vernissatge, amb música en di-
recte i també la presència d’un 
DJ.

El gegant de l’automòbil japonès 
també va ser present a l’acte, 
mitjançant el seu representant 
comercial a Espanya.

Amb la inauguració del concessionari d’automòbils Nissan, 
Garatge Nogreda, enceta una nova etapa en la seva extensa 
trajectòria dedicant-se a la venda i la reparació de vehicles 
a Andorra. Els responsables de Nogreda van voler compartir 
amb el seu equip de professionals i amb els clients més fidels 
una celebració que posava de manifest la filosofia de Garatge 
Nogreda en la voluntat de continuar sent un referent en el 
món del motor al país.



154 l’adv 155l’advART

Nissan: El gegant japonès 
de l’automòbil de la mà de 
Garatge Nogreda

A les mateixes dependències, els 
clients de Garatge Nogreda poden 
comptar amb un entorn on la pro-
fessionalitat del personal els farà 
més fàcil qualsevol tipus de gestió.

L’acord entre Nissan i Garatge 
Nogreda augura per als responsa-
bles de la marca japonesa de cot-
xes un increment en el rànquing a 
Andorra. 

Durant l’acte, Nissan va mostrar 
al públic andorrà la seva aposta 
per una mobilitat intel•ligent en 
el futur així com la seva confiança 
en l’alternativa ecològica que ofe-
reixen els vehicles elèctrics.

Mossèn Ramon de Canillo, va ser 
l’autoritat religiosa encarregada 
de beneir les noves instal•lacions 
de la marca Nissan, i de Garatge 
Nogreda.

Va ser una celebració inusual per 
donar el tret de sortida d’un nou 
concessionari de vehicles. 

Un local, realitzat amb els dar-
rers avenços tecnològics i on els 
clients interessats en la marca 
japonesa, poden gaudir d’una ex-
periència única a l’hora d’adquirir 
un vehicle. 

Garatge Nogreda 
va posar especia 
atenció en què 
els assistents 
gaudissin d’una 
celebració 
especial, on Nissan 
fos el protagonista

La música en viu 
amb un DJ, va 
comptar també amb 
la presència d’un 
saxofonista, que 
va acompanyar als 
convidats durant 
tota la vetllada
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Els estudiants del TIM, guiats pel seu professor, 
han participat en altres competicions europees 
i aquest estiu, al circuit francès de Le Mans, 
van aconseguir augmentar els quilòmetres 
recorreguts fins a 711 km amb un litre d’etanol. 
Aquests futurs enginyers ja treballen en el 
següent prototip de vehicle energèticament 
sostenible.

Amb 21 anys, el Joel Calsina Mortés, és membre d’un equip universitari francès que el 
passat mes de juny es va fer amb el rècord mundial d’autonomia en un vehicle de la 

modalitat Urban Concept, categoria combustió, recorrent 684,70 km amb un sol litre 
d’etanol. Aquest jove andorrà és fruit del sistema educatiu del Principat, on ha 

cursat tots els estudis fins al batxillerat científic, que li ha permès ingressar a 
la prestigiosa Universitat Paul Sabatier, de Tolosa. L’Art de Viure, ha conversat 

amb aquest jove, que actualment està en el quart any d’Enginyeria Mecànica 
Aeronàutica, després d’haver finalitzat el curs anterior com a «majeur» de la 
seva promoció.

L’Art de Viure> «Majeur» és un qualificatiu 
que m’imagino que et va satisfer, no?

Joel Calsina> Doncs sí, em va agradar molt 
quan ho vaig saber. T’elegeixen per les altes qualifi-
cacions acadèmiques que obtens.

L’ADV> Joel, estàs estudiant el que volies?

JC> Doncs sí. Bé, sempre havia pensat en quel-
com relacionat amb l’enginyeria mecànica. Però, ara, 
a la feina, he entrat en el món del motor.

L’ADV> Perquè, a més d’estudiar, també estàs 
treballant, oi?

JC> Sí, formo part del Bureau d’etudes a Co-
mau, una filial francesa de la italiana FIAT. Treballo 
amb altres enginyers, ja diplomats i amb trajectòria 
professional, en un equip que s’encarrega de crear 
nous ginys o peces que no existeixen encara. Però 
també millorem les prestacions d’altres. 

L’ADV> Com t’ho fas? Hauràs de clavar molt 
els colzes perquè estudies, treballes i formes part 
de l’equip del TIM.

JC> La veritat és que no m’agrada gens estu-
diar. Mai m’ha agradat, de fet. El que passa és que 
tinc la sort que retinc ràpidament la informació i això 
m’ajuda molt; retenir els conceptes. El que sí que 
m’agrada, i m’ho passo molt bé és aprenent coses 
noves. Quan el professor arriba i comença a explicar 
quelcom que no coneixes; aquesta és la part d’estu-
diar que em satisfà més. Després a l’hora de prepa-
rar-me pels exàmens, és qüestió de repassar, però 
en algun moment sí que m’ha tocat clavar colzes, 
però potser no tant com altres companys.

L’ADV> Sorprèn que un alumne de l’Escola 
Andorrana hagi fet el pas en l’etapa universitària 
a França. No vas tenir dificultats amb l’idioma? La 
teva base a l’Escola Andorrana va ser suficient?

JC> Per a mi sí. A les classes a la universitat, 
els professors parlaven de manera molt clara, natu-
ralment, i no em va costar tant seguir-los. Però fora 
de classe, amb els companys, ja vaig tenir més difi-
cultats al principi. El francès col·loquial, l’argot dels 
altres estudiants, em va costar una mica més. Vaig 
trigar com un mes a fer m’hi.

L’ADV> I a nivell de continguts? La teva forma-
ció acadèmica adquirida al país et va ser suficient? 

JC> Doncs la veritat és que en alguns temes 
sí que ho era, però en d’altres és cert que anava 
més endarrerit, però em vaig poder posar al dia en 
aquells punts que semblava que no anava tant ben 
preparat. Tot i així no vaig tenir dificultats impor-
tants per aquesta banda.

L’ADV> I formar part d’aquest equip amb el 
que construïu prototips de cotxes que funcionen 
amb, en el vostre cas, etanol. Com va ser que hi vas 
entrar? Va ser per les teves bones qualificacions 
acadèmiques?

JC> No, no va ser per les notes, però està clar 
que això ajuda molt. Només cal tenir ganes, que 
t’entusiasmi el tema, com és el meu cas.

L’ADV> Explica’ns una mica aquests rècords 
del mon que heu assolit.

JC> Aquesta primera marca mundial la vam 
aconseguir durant la competició European Shell 
Eco-Marathon, que va tenir lloc a Londres, al Queen 
Elizabeth Olympic Park, i agrupava estudiants de 
diferents països i universitats, que fan treballs de 
recerca en matèria de mobilitat sostenible. Al nos-
tre equip som uns 30 i aquest curs jo soc el Cap de 
Comunicació i de relacions amb els patrocinadors. A 
més de les ganes, per formar part d’aquest equip del 
TIM (nom amb el que és coneix el grup i els proto-
tips), s’ha d’adquirir el compromís que: l’associació 
és la motivació; el treball en equip per aconseguir 
els objectius tecnològics innovadors. En aquest cas 
el de desenvolupar i optimitzar vehicles energètica-
ment sostenibles i econòmics. 

L’ADV> Encara és aviat per fer prediccions, 
però et veus treballant a Andorra?

JC> Home, la veritat és que ara mateix no, bà-
sicament perquè aquí no hi ha indústria i seria difícil 
trobar una feina d’enginyer com la que estic fent ara. 
Però perquè no alguna tasca de disseny que pots 
fer a distància, però ara per ara, tinc més a la vista 
el continuar estudiant i formar-me encara més. Vull 
estar més ben preparat.

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: JOEL CALSINA
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en cosmèticales últimes
novetats

NATURA BISSE

Inhibit serum

Viu, expressa’t i transmet la teva autentica bellesa: ara la teva pell 
pot mantenir-se neta i llisa amb aquest avançat sèrum que corregeix 
de forma espectacular les línies d’expressió. Desenvolupat 
amb la exclusiva Skinform Molecular Technology®, 
formulat amb una elevada concentració d’ingredients 
antiedat, és capaç de inhibir les contraccions facials, 
reomplir i hidratar les arrugues, i tensar i reformar 
l’aparença de la pell.

Viu, expressa’t i transmet la teva autentica bellesa: ara la teva pell 
pot mantenir-se neta i llisa amb aquest avançat sèrum que corregeix 

LA MER

The new moisturizing matte 
lotion

La nova Moisturizing Matte Lotion 
desafi a les lleis del tractament 
amb el poder regenerador 
de Miracle BrothTM i la seva 
tecnologia única matifi cant per 
ajudar a suavitzar els signes de la 
edat, les brillantors i els porus. 
Torna un rostre fresc i equilibrat.

VALMONT 

Cure majestueuse votre 
visage essence of bees

Aquest nèctar de gran 
sensorialitat, amb una aplicació 
divina i una penetració record, es 
fusiona amb la pell per alliberar en 
ella potents omegues i preciosos 
ingredients que procedeixen de 
l’apicultura. La pell es transforma, 
més fl exible, suau i visiblement 
més radiant. Cure Majestueuse 
ofereix el rendiment més avançat 
d’un sèrum, combinat amb la 
extrema sensualitat d’un oli amb 
un acabat lleuger.

LA PRAIRIE

Skin caviar absolute fi ller

Dotat amb Caviar Absolute, aquesta innovadora 
addició a la col·lecció Skin Caviar, se centra en la 
pèrdua de volum i substancia de la pell. Reomple, 
dona volum i contribueix a restaurar la densitat de la 
pell. Torna l’equilibri i l’harmonia al seu rostre mentre 
recupera la bellesa de la joventut.

PCHP14

Prevenció. Correcció. 
Hidratació. Protecció.

Tractament intensiu per 
14 dies, en ampolles per 
rostre, coll i escot. Màxima 
concentració de principis 
actius per combatre 
intensament tots els 
signes d'envelliment, 
deshidratació, arrugues, 
fl acciditat i falta de 
lluminositat. Incorpora 
les últimes tecnologies, 
combinant pèptids, entre 
els quals destaca el 
Renaissance ® regenerant 
i cicatritzant o el 
Matrigenics 14G R.

novetatsnovetats
NATURA BISSE

Inhibit serum

Viu, expressa’t i transmet la teva autentica bellesa: ara la teva pell 
pot mantenir-se neta i llisa amb aquest avançat sèrum que corregeix 
de forma espectacular les línies d’expressió. Desenvolupat 
amb la exclusiva Skinform Molecular Technology®, 
formulat amb una elevada concentració d’ingredients 
antiedat, és capaç de inhibir les contraccions facials, 
reomplir i hidratar les arrugues, i tensar i reformar 
l’aparença de la pell.

PCHP14

Prevenció. Correcció. 

ROJA PARFUMS 

Ti Amo

Oriental ric i suau a la vegada, fresc, dolç, 
càlid i sensual. Com la resta de perfums 
de la col·lecció profumi d’Amore, evoca els 
diferents capítols d’una història d'amor.

CREED 

Viking 

Inspirada en els bucs víkings, 
és una fragància afustada i 
cítrica.

AMOUAGE 

Braken Woman

Fragància fl oral verda 
inspirada en el moviment 
fl ower power de la dècada 
de 1960.

TOM FORD 

Noir Anthracite

Refl exa la llum a la obscuritat, la brillantor de 
la bergamota i espècies  contrasta amb riques 
fustes negres.

TOM FORD 

Noir Anthracite

Refl exa la llum a la obscuritat, la brillantor de 
la bergamota i espècies  contrasta amb riques 
fustes negres.

fragàncies
NNN

Fragància fl oral verda 
inspirada en el moviment 
fl ower power de la dècada 
de 1960.



 

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*
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1.152 paquets
de 500 fulls

576.000 fulls
de paper

51 arbres
2970 kg de paper

IMPRIMIR PASSA FACTURA

Per contribuir a la cura del medi ambient,
l’1 de gener del 2018 deixarem d’enviar la factura en paper.

Saps quantes factures imprimim en un any?

Podràs seguir rebent la factura en paper a un preu d'1 €/mes. Els beneficis aniran destinats a accions mediambientals.

Informa-te’n a andorratelecom.ad/factura-paper

Anticipa’t a aquesta data i
dona’t de baixa de la factura

en paper al nostre web.
Pots guanyar un

iPad!
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