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La Comella, 4-6  / AD500 Andorra la Vella  /  Andorra  /  T (+376) 802 626  /  www.jocor.ad

 Ordino Mountain Residential Resort
LLISTA DE RESERVES OBERTA

Més informació a:

Each Office is Independently Owned and Operated

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

Nova promoció de luxe by Rafael de La-Hoz Architects
*Les imatges están subjectes a possibles modificacions segons projecte



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@adseragroup.com
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

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

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 SANS, 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@gmail.com
Número de col·legiat: 19

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

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

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

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

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

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
C. Bonaventura Riberaygua, 33, 5-1
AD500 - ANDORRA LA VELLA
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
ARINSAL · AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 605421
davilagonzalo@yahoo.com
Número de col·legiat: 127

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

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

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

GABELLA URRUTIA, Lorenzo
Baixada del Molí, 7-9-11, 3r, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 617762
lorengabe@hotmail.com
Número de col·legiat: 122 

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: 877 444
mateu.arq@gmail.com
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

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
victor.naudi.z@gmail.com
Número de col·legiat: 14

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

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

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

LÒPEZ I MIRMI, Eduard
Avinguda del Pessebre, 28. àtic
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820956
edu.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: TH17

MARQUILLÓ I SORBES, Sílvia
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp.3
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808640
s.marquillo@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH24

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa
Ctra. De Riberaygua, 16
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 815518
puigmontarqui@gmail.com
Número de col·legiat: TH16

VILA I BRESCÓ, Josep Maria
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp 3
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808640
jm.vila@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH25

TÈCNICS
HABILITATS
SENSE EXERCICI

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

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

CASAMAJOR I PATAU, Joan
Costa de Nagol, edifici Caborreu
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 841777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: TH05

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

LOPEZ I MIRMI, Antoni
Avinguda del Pessebre, 28. 4rt, 1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 873200
a.lopez@encamp.ad
Número de col·legiat: TH28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829636
info@de-linium.com
Número de col·legiat: 123

SANCHEZ SANCHEZ, Cesar José
C. Bonaventura Armengol, 10, 3-4
Ed. Montclar, Bloc 2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802000
cesar.j@andorra.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Av. Doctor Mitjavila, 5, 1r 
AD500 - Andorra la Vella 

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad

JUNTA DE GOVERN
Degana
ZAIRA NADAL BENTADÉ 
Secretari
ENRIC DILMÉ BEJARANO
Tresorer
XAVIER ALEIX PALOU 

Vocals
VÍTOR BLASI PALACÍN 
JORDI CORNELL AYERBE 
MIQUEL MERCÈ RODRÍGUEZ 
IVAN MORANTE JIMÉNEZ

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 

de  9.00 hores a 16 hores



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. 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

C. Els Marginets 7
AD500 Andorra la Vella
J 862 220  ·  ¢ 826 701
Ç capicsa@capicsa.com
Z www.capicsa.com

Ctra. d’Engolasters 21
AD700 Escaldes - Engordany
J 805 530  ·  ¢ 867 653
Ç gojim@gojimsl.com
Z www.gojim.com

Av. del Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 737 550  ·  ¢ 835 474
Ç unitas@grupheracles.com
Z www.unitas.ad

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

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

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

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

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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

Ctra. 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

  

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1
AD400 La Massana
J 839 440  ·  ¢ 839 441
Ç info@llesui.com
Z www.llesui.com

C. dels Barrers 21
AD500 Santa Coloma
J 720 975    
Ç urcosa@urcosa.ad
Z www.urcosaandorra.com

Ctra. de l'Aldosa, 11, Ed. l'Hortal, 4rt-1a
L'Aldosa · AD400 La Massana
J +34 629 813 646 
Ç quali@qualigeotermia.com 
Z www.qualigeotermia.com

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%.



  

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

i m m o b i l i à r i a

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

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

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

entorns més sostenibles

S.L.U.



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

Ajuda a

Gas

la teva
empresa

créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  

ALTAVEU 
SENSE FILS
SOUNDTOUCH 10

ALTAVEUS
MULTISALA
SENSE FILS
SOUNDTOUCH 20 I 30

CENTRE BOSE ANDORRA
C/ Prat de la Creu, 15-25

(ZONA ARTHOTEL - NOVOTEL)

AD500 Andorra la Vella

www.bose.fr
Tel. (+376) 88 21 21
impexelec@impexelec.com

UN SOL 
SISTEMA PER 
TOT UN MÓN 
DE MÚSICA
Els altaveus SoundTouch t’ofereixen accés 
a plataformes de música en línia i a la teva 
biblioteca. Tot en un sol sistema enllaçat 
per WI-FI, BLUETOOTH i amb entrada AUX

ALTAVEU 
SENSE FILS
SOUNDTOUCH 10

ALTAVEUS
MULTISALA
SENSE FILS
SOUNDTOUCH 20 I 30

CENTRE BOSE ANDORRA
C/ Prat de la Creu, 15-25
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editorial 
stem en plena expansió del món de la neu, l’aposta de futur com a país s’està centrant, en 
gran mesura, en la inversió en els camps de neu; tant en els ginys remuntadors com en els 
equipaments, ja siguin de restauració, de tecnologia d’innivació i d’altres serveis, com les escoles 
d’esquí i els seus complements.

En aquesta revista veureu un complert dossier de les novetats aportades pels diferents dominis 
del país, en edificis, remuntadors i serveis fruit de les inversions fetes durant l’estiu. No cal dir que 
l’opinió dels nostres visitants és altament positiva graciés als esforços realitzats per tots.

Govern i comuns han de continuar potenciant i millorant les inversions en un servei que ja és molt 
eficient: la retirada de neu i la neteja de carreteres per part del COEX. La publicitat institucional 
s’ha de potenciar en aquest sector tan productiu per a tots.

També ens consta l’esforç que fan hotelers i els restauradors per millorar les 
instal·lacions i els serveis, a fi de completar la ja bona opinió dels nostres visitants. 
Doncs endavant i «Visca la Neu».

E
NEU I INVERSIONS, GRAN APOSTA DE FUTUR

«VISCA LA NEU»

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

23l’advEDITORIAL
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Aquesta confiança en 
la «seguretat» que avui 
no poden passar certes 
«coses» perquè hi ha 
molt coneixement i molta 
tecnologia, no invalida 
el principi de precaució, 
o de prudència, que cal 
tenir sempre en relació als 
possibles riscos derivats 
d’exposar-se a situacions 
conegudes com a nocives, 
o bé simplement i encara 
més davant de situacions 
totalment desconegudes. 
Perquè el desconeixement 
dels efectes no implica ni vol 
dir que no existeixin.

No s’ha d’oblidar que la 
nostra societat occidental 

avançada ha incorporat molta 
tecnologia, però també, molt 
afany d’enriquiment al preu 
que sigui i el diner, que no té 
manies, es vol situar com a 
valor central i dominant de la 
societat.

Així doncs, constatant 
aquestes tres realitats 
que ens envolten, el 
desconeixement dels efectes 
de la nova tecnologia, el fet 
de creure’ns en una Arcàdia 
amb seguretat aparent i la 
voluntat d’enriquiment han 
de posar-nos en alerta per 
a no renunciar a aplicar 
el principi de precaució i 
incorporar-lo en totes les 
nostres accions.

Protecció 
electromagnètica

Això està passant 
tant amb els riscos 
naturals, per 
radiacions de la 
terra o de l’espai, 
inundacions, 
esllavissades, allaus 
de neu, incendis, 
ventades; com 
amb els riscos 
artificials o derivats 
de l’acció humana, 
ja siguin radiacions 
electromagnètiques 
provinents de camps 
elèctrics, magnètics 
o electromagnètics, 
alterns de baixa 
freqüència o 
provinents de camps 
electromagnètics 
d’alta freqüència, de 
la radioactivitat, els 
raigs X, etcètera.

El progrés tecnològic dels darrers cent anys ha fet evolucionar 
mentalment la societat de manera significativa pel que fa a la 
consideració de la nostra vulnerabilitat davant les diferents 
situacions de risc. Aquesta s’ha anat banalitzant davant la 
«seguretat» que indirectament ens han procurat el progrés 
i el desenvolupament econòmic, en absència de conflictes 
bèl·lics als països occidentals. I sobretot, per la disponibilitat  
accelerada de tecnologia que ens està facilitant la vida en tots 
els àmbits, especialment el de la informació i el coneixement.

Cal doncs protegir-se, a més 
de practicar, com dèiem 
en la revista Art de Viure 
número 108, una higiene 
electromagnètica: incorporant 
plantes, ventilant, usant 
teixits i materials naturals, 
tenint una instal·lació 
elèctrica ordenada i ben 
connectada la presa de 
terra, desconnectant 
habitualment la instal·lació 
elèctrica a la nit a les zones 
de descans, distanciant 
els electrodomèstics de 
les zones de descans i de 
treball o usant-los a piles 
quan es pugui, allunyant-se 
de les línies elèctriques i de 
transformadors i quadres 
elèctrics, desconnectant el 

wifi a la nit i quan no s’utilitzi 
de dia, posant el mòbil en 
mode avió a la nit i durant el 
dia, allunyant-lo del cos i del 
cap, escurçant les trucades 
i no fer-ne quan hi ha poca 
cobertura, utilitzant telèfons 
fixes i no sense fils, allunyant la 
base de les zones de descans 
i usant models amb sistema 
eco, evitant els aparells amb 
sistema de radiofreqüència 
o posar-hi proteccions, 
baixant les persianes 
d’alumini, mullant mans i 
peus o anar descalç sobre 
terra ceràmic abans d’anar a 
dormir, desconnectant tots 
els aparells elèctrics mentre 
no s’utilitzin i connectar-los 
només quan calgui.

Com a mesures de protecció 
conegudes per a reduir els 
camps elèctrics alterns de 
baixa freqüència hi ha: 

1. Usar cables elèctrics 
blindats en els circuits als 
capçals dels llits.

2. Usar desconnectadors 
automàtics tipus 
BIOSWITCH que baixen la 
tensió de 220 V a 6 V fent 
desconnexió automàtica       
de fase elèctrica.

INTERNET NOMÉS 
PER CABLE

Opcions de reducció o eliminació de camps elèctrics en un habitatgeApantallat i / o desconnexió automàtica

Cables elèctrics

Fibra de vidre amb trena d'acer inoxidable

PFA

PVC

Desconnectadors automàtics
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3. Pintar les parets de 
l’habitació afectades 
de camp elèctric amb 
pintura apantalladora 
electroconductora 
de baixes freqüències 
derivant-les a una presa 
de terra eficient tipus 
YSCHIELD NSF-34 o similar.

4.Millorar els materials poc 
conductors, com la fusta, 
amb elements metàl·lics 
connectats a la presa de 
terra perquè puguin derivar 
el camp elèctric en lloc 
d’acumular-lo.

5. Revisar periòdicament la 
qualitat de la presa de terra 
buscant una resistència per 
sota dels 6 Ohms.

6. Ja que els camps elèctrics 
presents en l’aire o les 
parets (a causa de les 
instal·lacions elèctriques) 
indueixen càrregues 
elèctriques en el cos humà, 
ja que és més conductor 
que l’aire i que l’electricitat 
sempre va en busca del 
terra, és molt important 
una bona connexió amb 
el terra. L’allunyament 
de les instal·lacions o la 
seva desconnexió o bé la 
interposició de pantalles, 
permet de protegir-se’n.

Com a mesures de protecció 
conegudes per a reduir els 
camps electromagnètics 
alterns de baixa 
freqüència hi ha:

1. Apantallar amb metalls 
especials, com que les 
radiacions per camps 
electromagnètics alterns 
de baixa freqüència 
travessen tots els 
materials, parets i làmines 
metàl·liques, només 
alguns metalls especials 
serveixen de protecció, 
com el Mu-metall i el 
Cobalt.

2. Allunyar-se o 
desconnectar la 
instal·lació, en aquest 
cas només l’allunyament 
o la desconnexió de la 
instal·lació serveixen de 
protecció, perquè els 
apantallaments són molt 
costosos. Cal allunyar-
se de les estacions 

transformadores, les 
escomeses elèctriques, 
les línies, els quadres, els 
comptadors i els altres 
elements d’instal·lacions 
elèctriques amb 
càrrega i ús permanent, 
suficientment per a reduir 
els nivells de radiació.

Com a mesures de protecció 
conegudes per a reduir els 
camps electromagnètics 
alterns d’alta freqüència 
(telefonia, Dec. Connexió 
a Internet per wifi, etc.), a 
part de recomanar l’ús dels 
equivalents amb cable, si no 
es pot també hi ha:

1. Desconnectar els aparells 
si no se’n pot prescindir, 
desconnectar-los tant 
com puguem, sobretot 
si no s’usen i durant el 
descans o a la nit i evitar 
o reduir l’ús de telefonia 
mòbil o d’allunyar-se’n tan 
com sigui possible.

2. Utilitzar el mans lliures 
i auriculars especials 
amb efecte de caixa de 
ressonància o comunicació 
mitjançant tub.

3. Usar una funda pel mòbil 
amb teixit cobert de 
nanopartícules de plata.

4. Substituir els telèfons 
sense fils convencionals 
pels Dec  amb funció Full-
Eco.

5. Evitar l’ús del Baby-phone o 
intercomunicador o, en tot 
cas, allunyar el terminal del 
bebè.

6. Allunyar-se d’aparells 
com microones, plaques 
d’inducció i similars mentre 
funcionen.

7. Usar pintures especials 
YSCHIELD HSF74 amb 
el mateix procés que el 
descrit anteriorment per 

als camps elèctrics de 
baixa freqüència. 

8. Usar films o vinils 
autoadhesius especials 
per vidres de finestres 
per evitar l’entrada de 
radiacions exteriors.

9. Usar teles o cortines per 
apantallar, de cotó o de 
polièster amb fils de coure 
platejat integrats i en casos 
especials connectades 
amb la presa de terra, per 
aïllar-se interiorment.

10. Incorporar malles 
metàl·liques o teixits 
especials en parets per a 
evitar radiacions de veïns.

11. Usar baldaquins o 
estoretes especials per a 
llits per aïllar-se dels veïns 
de sota o de sobre.

Protegir-nos, o no protegir-
nos, també és la qüestió.

 Sistema de posta a terra d’un edifici

Per aplicar aquesta pintura cal utilitzar l’adhesiu eletroconductor AF3 o la cinta adhesiva EB1 que es fixarà 
sobre la primera capa de pintura i estarà en contacte amb la platina de presa de terra GW que també 
caldrà instal·lar sobre la primera capa de pintura, collant-la a la paret el més a prop possible d’un endoll 
amb presa de terra. A aquesta darrera s’hi connectarà el cable GC per un extrem i per l’altre es connectarà 
a un endoll amb presa de terra, a través d’un connector per a endolls Schuco GP. Un cop feta la protecció 
es comprovarà la reducció dels nivells de camp elèctric altern observats inicialment. 

Pintura apantalladora 
electroconductora de 
baixes freqüències 
derivant-les a una 
presa de terra eficient

Usar teles o cortines per 
apantallar, de cotó o 

de polièster amb fils de 
coure platejat integrats 

i en casos especials 
connectades amb la presa 

de terra, per aïllar-se 
interiorment.

Desendollar

Cobrir l'antena 
amb paper 
d'alumini

Connectar el router amb l'ordinador per cable

Per poder configurar hores d’encesa i apagament 
des de l’ordinador amb I. P.. El codi per Andorra 
és AT115FX3

SOLUCIONS
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Darwin defensava l’evolució com a única forma de subsistir en un món en canvi 
constant. L’evolució és inherent a la naturalesa humana i si això és així, per què ens 
costa tant evolucionar en algun dels àmbits de la vida?

Darwin 
i la prevenció 
de riscos laborals

TEXT: JM COMES CANAL / CONSELLER DELEGAT. UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ

Fa poc ha vist la llum UNIDA QUA-
LITAT I PREVENCIÓ, l’evolució en la 
prevenció i la qualitat al Principat 
d’Andorra, i voldria dedicar aquest 
article a parlar d’aquesta notícia i a 
no deixar que aquest fet tan notori 
passi per alt als lectors.

UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ és el 
primer pas que fem com a grup per 
deixar una empremta en la societat, 
amb el propòsit d’aportar quelcom 
més que un servei normatiu i EVO-
LUCIONAR cap a una manera de fer 
les coses que aporti més valor a les 
persones i a la societat.

Però, com es deixa empremta en la 
societat? Penso que això s’assoleix 
fent coses i no parlant tant del que 
farem. És per això que des d’UNIDA 

QUALITAT I PREVENCIÓ volem ser 
líders en l’assessorament, la certifi-
cació i la formació en prevenció de 
riscos laborals, qualitat, medi ambi-
ent i sostenibilitat.

Per aquesta raó, volem ser referents 
i obrir noves vies i nous camps i me-
todologies.

És per això que volem fer arribar la 
cultura de la prevenció i de la quali-
tat a tothom, a tot tipus d’empreses, 
a tot tipus de persones, a tot tipus 
d’activitat i fer això és un repte i un 
propòsit.

Nosaltres volem liderar i ser refe-
rents mitjançant la Integritat, la Im-
parcialitat, l’Orientació al client i el 
Compromís.

Nosaltres volem fer, volem evoluci-
onar, volem millorar i ho volem fer 
amb les persones, amb les empre-
ses, amb el País.

Nosaltres volem UNIDA QUALITAT I 
PREVENCIÓ, nosaltres volem futur i 
el primer que hem fet ha estat cer-
tificar UNIDA amb la ISO 9001:2008 
per part d’AENOR per donar visibili-
tat, per afermar el nostre compro-
mís amb el canvi, amb l’evolució, 
amb la feina ben feta.

Continuarem evolucionant i millo-
rant perquè no entenem cap altra 
opció per servir millor als clients i al 
País. 

q u a l i t a t  i  p r e v e n c i ó

Unida Qualitat i Prevenció vol ser el líder i referent al 
Principat d’Andorra en l’assessorament, certificació i formació 
en les àrees de prevenció de riscos laborals, qualitat, medi 
ambient i sostenibilitat, per tal de satisfer les necessitats 
presents i futures dels seus clients, i vol fer-ho mitjançant la 
integració de serveis tot acompanyant-los en la seva 
internacionalització, contribuint així a la generació 
d’avantatges competitius per als seus clients i afavorint la 
millora dels seus negocis.

PROFESSIONALS 
EN LA PREVENCIÓ,
LA SEGURETAT I LA SALUT 
EN EL TREBALL A ANDORRA

www.unidaqp.com  |  C/ Pau Casals 10, 3a planta  |  AD500 Andorra la Vella
Telèfon: +376 73 04 73 - Fax: +376 73 04 74  |  info@unidaqp.com 



El concepte de Patrimoni Cultural 
és complex, subjectiu i dinàmic. Ha 
evolucionat des d’aspectes mera-
ment artístics i històrics a criteris de 
valor social subjectes a la identifica-
ció que les persones fem d’un con-
junt de recursos heretats del passat, 
independentment de qui siguin pro-
pietat, com un reflex i una expressió 
dels propis valors, creences, conei-
xements i tradicions 1. En qualsevol 
intervenció sobre el Patrimoni es 
produirà tensió entre les dimensi-
ons física, institucional, afectiva i 
simbòlica. És complicat equilibrar 
els interessos dels diferents actors 
involucrats: la comunitat científica i 
els tècnics, l’administració i els usu-
aris. Aquests darrers, a més, poden 
desenvolupar punts de vista molt 
diferents, des del visitant ocasional 
que arriba a considerar un bé cul-
tural gairebé com un simple objecte 
de consum fins als membres de la 
comunitat local per als quals aquest 
mateix bé conformarà els seus es-
pais de relació o inclús el substrat 
de les seves creences religioses. 
La pròpia Administració també pot 
contemplar aspectes de vegades 
contraposats, des de la protecció, 

la difusió i el manteniment d’usos 
compatibles amb la integritat 
d’aquests béns, com a part bàsica 
de la conservació, fins la cerca de 
rendibilitat a través de la gestió dels 
mateixos, per exemple, com recur-
sos turístics. 

El marc reglamentari als diferents 
països d’Europa ha tingut en comp-
te aquestes circumstàncies especi-
als, permetent al llarg del temps 
una interpretació més laxa de les 
disposicions destinades a garan-
tir l’accessibilitat universal en les 
actuacions que es faran en l’àm-
bit del Patrimoni si es considerava 
que eren susceptibles d’alterar els 
seus valors. Per aquest motiu, en 
alguns casos no s’han materialitzat 
realitzacions que haurien millorat 
el gaudir del Patrimoni, proporcio-
nant condicions més confortables 
i segures per a totes les persones. 
És evident que arrosseguem una 
identificació inconscient d’entorns 
adaptats amb solucions ortopè-
diques que pot ser rellevant quan 
intervenim en llocs en els quals la 
integritat i la bellesa solen consti-
tuir valors fonamentals.

Així, cobra una importància espe-
cial incentivar la difusió d’exemples 
de bones pràctiques, estratègies 
efectives i ben integrades per mi-
llorar l’accessibilitat universal en 
els múltiples àmbits que abasta el 
Patrimoni, des d’edificis protegits i 
monuments, paisatges, jaciments 
arqueològics o barris històrics fins 
a edificis del segle XX, arquitectura 
vernacla i construccions industrials 
protegides. En molts casos es do-
cumenten aquestes realitzacions 
en guies i manuals editats de forma 
col·laborativa per organismes pú-
blics (Real Patronat de la Discapa-
citat, CEAPAT, Organització Mundial 
de Turisme, Ministeris) i associaci-
ons sorgides en el marc de la disca-
pacitat, com PREDIF. També la Fun-
dació ONCE i la Fundació ACS han 
col·laborat en destacades publica-
cions sobre accessibilitat a museus 
i recintes històrics. Els ajuntaments 
del grup de ciutats Patrimoni de la 
Humanitat GCPH han desenvolupat 
estratègies que també poden servir 
de referent a altres municipis, tals 
com aplicacions informàtiques, 
utilitats per a mòbils i projectes de 
realitat virtual. En els últims anys 

  1. Conveni de Faro, 2005.

2. Les noves tecnologies, des d’audioguies fins a aplicacions de realitat virtual, constitueixen eines molt eficaces per millorar 
l’Accesibilidad al Patrimonio Cultural.
3. Als vídeos de la setmana de portes obertes del CEAPAT 2014, l’arquitecte Juan Pablo Rodríguez Frade explica les decisions 
del projecte: https://youtu.be/sTlztnG7rMY

s’ha utilitzat aquesta estratègia de 
difusió de bones pràctiques per 
millorar les condicions d’accessibi-
litat universal al Patrimoni Cultural 
en jornades i cursos promoguts per 
administracions, universitats, as-
sociacions i col·legis professionals.

Si analitzem una actuació sobre el 
Patrimoni cultural projectada amb 
criteris de Disseny per a tothom, 
podem adonar-nos que, en deter-
minats casos, les millores són tan 
subtils que solen passar desaper-
cebudes per als usuaris. Un dels 
exemples més senzills però impor-
tants de bona pràctica que podem 
trobar és la conformació d’una 
entrada única per a tots els vi-
sitants d’un museu, concebuda 
amb criteris d’accessibilitat uni-
versal, quan encara és freqüent 
que en molts edificis rehabilitats 
hi trobem un accés secundari se-
nyalitzat especialment per a les 
persones amb discapacitat i que 
es requereixi fins i tot establir un 
contacte telefònic o via Internet 
previs per poder utilitzar-lo, amb 
la consegüent pèrdua d’integració 
i d’autonomia.

A la primera fotografia hi apreciem 
la façana del Museo de Málaga, amb 
titularitat estatal i gestió autonòmi-
ca, obert al públic des de desembre 
del 2016 a l’antic Palacio de la Adua-
na, després d’una llarga restauració. 
En l’àmbit cognitiu, la concepció de 
l’arc d’accés, única gran obertura 
centrada a la façana, facilita la llegi-
bilitat de tal manera que gairebé re-
sulten innecessaris els senyals indi-
catius d’entrada. L’antic accés rodat 
al pati d’aquest edifici neoclàssic del 
segle XVIII conforma avui una plata-
forma còmoda d’ingrés general uti-
litzat per la major part dels visitants, 
tot i que és important destacar que 
també es conserven els graons d’ac-
cés frontal que conformen un recor-
regut més curt i sense pendent per a 
les persones que així ho prefereixin.

La segona imatge correspon al 
Museo Arqueológico Nacional i 
s’ha obtingut a través de l’aplica-
ció http://manvirtual.es, una eina 
que permet recórrer l’edifici i les 
col·leccions de forma virtual2. A la 
dreta hi podem apreciar l’escala 
central, flanquejada per dues es-
finxs, i a l’esquerra l’entrada actual 
al museu, que es fa per la planta 
0, que abans era un semisoterrani. 
Tots els visitants baixen fins les tres 
grans portes que hi ha en aquest 
nivell, finestres antigues avui es-
queixades, a través d’una rampa 
suau o bé per unes escales3. 

En aquests exemples d’edificis his-
tòrics rehabilitats com a museus 
podem apreciar com, després de 
l’adopció d’unes estratègies no 
exemptes de riscos, l’entrada de 
tots els visitants es produirà d’una 
forma natural i inclusiva, eficaç i 
ben integrada amb el llenguatge 
arquitectònic. 

Per si algú vol veure 
la seva conferèn-
cia: https://www.
youtube.com/

watch?v=o5FBNW9kg_E
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TEXT: ROSA BELLIDO

Acabem d’endinsar-nos en el flamant Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, 
destinat a reforçar el nostre sentiment de pertinença a una societat diversa 
però més cohesionada a través del Patrimoni Cultural compartit com a memòria 

col·lectiva. Entre altres objectius marcats per protegir, gestionar adequadament i millorar un 
llegat, tant material com immaterial, clau per al desenvolupament econòmic i social sostenibles, 
la Comissió Europea remarca la importància de «comptar amb totes les persones». 

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

Bones pràctiques en 
accessibilitat universal 
al Patrimoni Cultural

>>>Vista de l’entrada general del Museo Arqueológico de Madrid a nivell 0 
després de la reforma de FRADE Arquitectos. Font: aplicació pública de 
visita manvirtual.es.

>>>Plataforma d’accés al Museo de Málaga després de la reforma de Pardo 
Tapia Arquitectos.
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04/2018 
«DONADA LA SOLUCIÓ TROBAR 
EL PROBLEMA» 
PONENT:  LLUÍS CLOTET – Arquitecte. Premio Nacional de 
Arquitectura 2010.

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

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.
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COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP

www.gruppirineu.com

T 741285

CONTROL
DE QUALITAT

INSPECCIONS 
REGLAMENTÀRIES

Control de qualitat d’obra nova
Organisme de control mediambiental
Rehabilitació
ITE’s
Metrologia 
Sonometries

Organisme d’inspecció i control
Efi ciència energètica
Proves dipòsits hidrocarburs
ADR’s i ATP’s

CONTROL ESTRUCTURA
METÀL·LICA
Assaigs no destructius
Control cables
Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

SONDATGES 
I INSTRUMENTACIÓ

Av. Rocafort, 38  ·  AD600 Sant Julià de Lòria  ·  Principat d’Andorra  ·  Tel. +(376) 741285  ·  Fax. +(376) 843437  ·  central@gruppirineu.com
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La voluntat de treballar per la qualitat en l’atenció al 
client i la millora contínua ha portat a Andorra Telecom a 
implantar un sistema de gestió integrat. Aquest sistema té 
com a objectiu principal aconseguir la satisfacció del client 
buscant la màxima adequació entre les característiques 
dels serveis oferts i les expectatives de l’usuari. És a dir, la 
companyia té present el client en totes les activitats i els 
processos.

L’aplicació del sistema de gestió integrat requereix el 
compromís de tots els nostres departaments, tant dels que 
treballen directament amb el client extern com dels que ho 
fan en tasques de caràcter intern.

«Som conscients que tenim un paper decisiu en la 
consecució de la qualitat del servei, ja que fent bé la nostra 
feina i treballant amb prevenció, evitem cometre errors i 
haver de dedicar temps a corregir-los», apunta el director 
general d’Andorra Telecom.

És el màxim referent en matèria 
de qualitat. No només avala els 
processos interns i la satisfacció 
del client, sinó que dona eines 
per millorar contínuament. La 
norma ISO 9001 proporciona la 
infraestructura, els processos i 
els recursos necessaris per ajudar 
les organitzacions a controlar 
i millorar el seu rendiment, i a 
conduir-les cap a l’excel·lència.

ISO 9001 DE 
QUALITAT

OHSAS 18001 DE 
SEGURETAT 

LABORAL
Aquesta certificació va dirigida 
a organitzacions compromeses 
amb la seguretat del seu personal 
i el lloc de treball. L’OHSAS 
18001 és un sistema de gestió 
en seguretat i salut ocupacional, 
internacionalment reconegut, 
que ajuda a protegir l’empresa i 
l’equip professional. S’orienta a 
identificar i controlar els riscos, 
així com a adoptar mesures de 
prevenció dels accidents.

ISO 14001 DE 
GESTIÓ 

AMBIENTAL
És una norma internacional 
que estableix com implantar un 
sistema de gestió ambiental. 
Està concebuda per minimitzar 
l’impacte sobre l’entorn de 
l’activitat. Andorra Telecom ha 
desenvolupat un pla de gestió 
ambiental que inclou objectius 
i fites ambientals, polítiques i 
procediments per aconseguir-lo, 
la definició de responsabilitats i la 
conscienciació del personal.

ANDORRA TELECOM

Polítiques de qualitat

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



MATERIAL ADEQUAT PER A RESISTIR 
BAIXES TEMPERATURES

M18 BPD 
Trepant de percussió 
compacte M18TM

UNA SOLUCIÓ MILWAUKEE®      
PER A CADA ESTACIÓ

Jaquetes i dessuadores calefactades, 
dissenyades específicament per a resistir les 

condicions dures de treball dels professionals
BATERIA 

REDLITHIUM-IONTM

Més duradora, reacciona 
més ràpid i amb més força 
que una bateria estàndard 

de 18V LI-IÓ i NICD

c/ La Plana, 4
SANTA COLOMA
PRINCIPAT D’ANDORRA
Tel. +(376) 72 02 00
Fax +(376) 72 38 73
comercial@bellacer.ad

www.bellacer.com
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Si hi ha un element indispensable en una pista d’esquí, aquest 
és òbviament la neu. I poc més es necessitaria si els esquiadors 
només es dediquessin a pujar i baixar pistes… però res més 
lluny de la realitat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESQUÍ

Novetats 
Vallnord

Viu l’ex-
periència 

restaurant del Pla de la Cot i la terrassa 
ampliada. Dos restaurants nous a l’edi-
fici Comallemple i podrem sopar, previ 
trajecte amb Ratrac, al restaurant Xalet 
Igloo.

Pel que fa a Ordino-Arcalís, la novetat 
principal en restauració, se centra al 
restaurant Borda de la Coma de Forat, 
la primera planta es converteix en una 
hamburgueseria de muntanya i la se-
gona planta acull sopars de fondue, i 
la novetat està en el fet que ara donarà 
aquest servei als migdies, sense obviar 
les propostes de carns a la brasa i arros-
sos de muntanya.

Entre els 5 restaurants que podem triar 
per fer passar la gana, recordar que el 
Refugi de les Portelles canvia la carta, 
insistint a sorprendre els seus comen-
sals amb energètics plats calents.

Queda clar que Vallnord confia molt en 
una idea gastronòmica, amb la qual pre-
tén oferir als seus clients, espais i ofer-

tes culinàries en què trobin el màxim 
confort en tot moment.

Dit això, entre altres aspectes en què ha 
invertit l’estació, destaquem l’ampliació 
de les pistes d’esquí que conformen la 
zona de debutants, la instal·lació de ma-
quinària més moderna i nous canons de 
neu, per abastir els recorreguts de l’es-
quí de muntanya.

Al sector Ordino-Arcalís, s’estrena el nou 
teleesquí dels Orris, un nou Bordercross 
ubicat a la pista El Riu, el túnel màgic de 8 
metres de recorregut sota la neu i un nou 
circuit de conducció sobre la pols blanca. 

Entre ambdós sectors, aquesta tem-
porada ens descobreixen desenes de 
novetats per a totes les edats, perfils i 
activitats diverses. Donant la possibilitat 
de gaudir, en tot moment, de la neu en 
totes les opcions.

Cal destacar però, que a banda de la 
preocupació que mostren aquests do-

minis per millorar les infraestructures, 
també s’esforcen a tenir-nos ben infor-
mats i connectats. Ens ofereixen la pos-
sibilitat d’accedir a les seves propostes 
amb seguretat via Internet.

Per una banda, l’usuari té a la seva dis-
posició l’aplicació Vallnord, que permet 
tenir tota la informació necessària i ac-
tualitzada, com mapes i dades. També 
ens permet realitzar reserves i organit-
zar-nos les vacances o el cap de setma-
na.

I el web vallnord.com ha renovat la tec-
nologia responsiva per facilitar la nave-
gació dels clients.

Amb tot, Vallnord no es permet quedar 
enrere en cap dels sectors que l’afec-
ten i que poden generar rendiment. Ha 
esdevingut, amb el pas dels anys i l’ex-
periència acumulada, un autèntic parc 
temàtic. I any rere any, s’ha preocupat i 
responsabilitzat de millorar i créixer dins 
del món dels amants de la muntanya. 

La demanda que va en augment en els 
últims anys, és la diversitat, la qualitat 
i la quantitat de serveis que s’ofereixen 
des dels dominis esquiables. Tot això 
sumat a la competència ferotge que hi 
ha en el sector i la clara influència que 
té en l’economia del país, els camps de 
neu es veuen obligats a invertir, millorar 
i ampliar les ofertes de serveis.

En aquest sentit, Vallnord ha apostat per 
fidelitzar els seus incondicionals amb 
una estratègia molt atractiva per a tot 
l’any. L’opció del Bike&Ski («forfet+1€») 
que et permet gaudir de les muntanyes 
durant la temporada d’hivern i la d’estiu.

En l’àmbit d’infraestructures, primer és de 
justícia destacar les novetats que ofereix 
Pal, ja que aquest any es compleixen 35 
anys de la seva inauguració.

Per commemorar aquesta efemèride, 
les millores en aquest camp són 
considerables. La novetat estrella ha 
estat el nou edifici del Coll de la Botella, 
creat com a punt neuràlgic de serveis. 

Concebut com un vèrtex de connexió 
dins de l’estació, a més d’un espai òptim 
per a descansar o prendre l’àpat que 
desitgi el visitant.

Una instal·lació de 1.100 metres quadrats 
que inclouen una terrassa immensa on 
el sol acompanya durant tot el dia, una 
nova escola d’esquí i snowboard, guarda 
esquís, lloguer…

Com no podia ser d’una altra manera, 
la novetat més destacable del nou 
edifici, és l’oferta gastronòmica: tres 
restaurants on recuperar forces amb 
propostes per a tots els gustos.

D’una banda, un local de menjar ràpid; 
de l’altra, una cafeteria restaurant i, 
finalment, el restaurant gastronòmic 
exclusiu, en què la cuina de muntanya 
i la qualitat són els protagonistes. 
Opcions per no decebre a ningú al bell 
mig d’un paratge natural incomparable.

Però no acaba aquí la cosa, podrem con-
tinuar gaudint de les hamburgueses del 
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Quan a la dècada dels 50 arribaven les primeres inversions en 
els camps de neu d’Andorra, pocs es pensaven que acabarien 
sent la «indústria» més productiva del país. De les baixades 
de pocs metres i ginys rudimentaris, hem passat a més de 300 
km de pistes repartides en més de 3.000 hectàrees de terreny.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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Des d’aleshores ja ha plogut molt (i ne-
vat, gràcies al cel!), i any rere any, les 
estacions i institucions de tota mena 
han cregut en el potencial que oferien 
les muntanyes que tenim, fet que els 
ha portat a fer millores, ampliacions i 
inversions milionàries, ja que oferint la 
millor qualitat en tots els serveis, po-
drien arribar a competir amb les grans 
estacions dels Pirineus.

I és que són milions d’esquiadors els 
que passen per les nostres pistes. Cli-
ents exigents que cada cop demanen 
més i millors serveis. Aquesta exigèn-
cia fa que les estacions andorranes 
estiguin obligades a invertir per man-
tenir un nivell altíssim en serveis, qua-
litat de la neu, turisme familiar, hosta-
leria, etcètera.

A més, per internacionalitzar el nom i 
la marca Andorra, s’ha apostat fort per 
poder comptar amb l’organització d’es-
deveniments esportius d’abast europeu 
o mundial a casa nostra, actes que fan 
que les pistes s’adaptin als requeri-
ments dels millors esquiadors del pla-
neta amb el consegüent aprofitament 
com a atractiu turístic.

Així doncs, si el cel ens ajuda, el negoci 
de l’or blanc, amb les perspectives i el 
projectes que rea-litzen els professio-
nals de la neu, sembla assegurat i pròs-
per, ja que cada cop abraça més àmbits i 
reparteix més riquesa entre tots aquells 
que d’una manera o altra en depenen.

Per tant, és un atractiu que s’ha de cui-
dar i del qual presumir. 
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Com diuen els nostres pagesos, ja no neva com abans, però 
continua fent fred. I amb aquesta condició, les pistes d’esquí 
han pogut desenvolupar artefactes capaços de generar la neu 
que ha deixat de caure de forma natural, i cada cop creen 
aquest tresor blanc de millor qualitat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESQUÍ

Novetats 
Grandvalira

+ domini 
esquiable

I la que esperem tots ansiosos que co-
menci la temporada per poder-la baixar, 
la mítica Pista Avet, ha estat ampliada 
en un dels seus marges, pensant en les 
proves que s’han de realitzar durant les 
finals de la Copa del Món 2019.

I si parlem de Copes del Món, és mo-
ment de citar l’espectacular escultura 
gegant d’una Àliga situada a la sortida 
de l’emblemàtica Pista Àliga del sector 
el Tarter, seu de la Copa del Món del 
2016. Aquí ens hem de fer la foto i la po-
dem compartir amb tothom.

Als cinc circuits de muntanya senyalit-
zats, aquesta temporada se li suma un 
més. Un nou circuit al sector Soldeu per 
a usuaris amb un nivell d’skimo mitjà-
alt. Grandvalira, coneixedor de l’incre-
ment d’aficionats a aquesta modalitat, 
ofereix múltiples productes perquè els 
amants d’aquest esport gaudeixin de 
noves experiències.

No ens oblidem dels més petits! Al sec-
tor Grau Roig s’hi han fet millores en 
els circuits Imaginarium així com a la 
zona dels Isards del sector del Pas de la 
Casa. També s’han millorat els circuits 
infantils del sector d’Encamp, El Tarter 
i Canillo, fent-los més atractius i sempre 
pensant en la millora de l’aprenentatge 
dels petits.

Grandvalira, com a ressort de la qualitat 
que se li atribueix i s’espera, reserva 
certs espais per als VIPs que els visiten. 
Aquesta temporada presenta a Canillo 
una sala Top Class. Equipada amb totes 
les comoditats per fer un descans durant 
la jornada, prendre un refrigeri i atendre 
a les explicacions dels instructors. S’hi 
poden fer sessions de vídeocorrecció 
i fins i tot, massatges especialitzats en 
esports.

La restauració menja a part. Cada cop 
es preocupen més d’oferir la màxima 
varietat i qualitat en aquest sector. La 
proposta gastronòmica és enorme.

Potser la novetat més «exòtica» la 
trobem al sector Soldeu, on estrenen 
The Exceptional Tea Lounge Experience, 
de la prestigiosa marca de tes Dilmah, 
originària d’Sri Lanka. Situat a l’edifici del 
Gall de Bosc, ofereix una extensa carta 
d’infusions, a més de batuts i còctels. 
Disposa d’obrador propi on s’elaboren 
pastes per acompanyar aquestes 
begudes i està capacitat per rebre a 100 
persones. 

I tornem de països llunyans per 
instal·lar-nos en els àpats de casa, ja 
que als restaurants del Pas de la Casa, 
Grau Roig i Encamp hi trobem una carta 
variada que inclou una selecció de plats 
amb productes de la terra i receptes 
modernes i antigues de la cuina 
d’Andorra.

El Sector Canillo estrena un nou espai 
de l’autoservei Free Flow, que des de fa 
anys els dona molt bons resultats.

El restaurant Pulka, aquesta tempora-
da 2017-18 ha ampliat la terrassa amb 
magnífiques vistes cap a la muntanya 
de Grau Roig i podrà reconfortar-se en 
el servei de Bar i Restaurant amb men-
jar ràpid i de qualitat. I seguint aquesta 
dinàmica d’ampliacions de terrasses, 
també ho han fet amb la del restaurant 
Coll Blanc, que ofereix un tipus de cuina 
més alegre amb influències franceses.

Canviem de sector i tractem les novetats 
per a aquells que tenen ganes de des-
connectar i trobar-se amb la natura de 
forma directa. A 2.488 metres d’altitud 
hi trobem el Refugi de l’Illa, situat a la 
vall del Madriu-Perafita-Claror, patri-
moni de la Humanitat per la UNESCO. 
Disposa de sis habitacions amb capaci-
tat per a 8 persones. S’ofereixen visites 
guiades amb àpats i nocturnitat inclosa.

I pels que volen connectar-se en lloc de 
desconnectar-se, l’estació ha actualitzat 
i ampliat les connexions als seus portals 
web, centrant-se sobretot en l’opció de 
realitzar compres en línia. 

I amb tot, vista la meteorologia i les 
renovacions amb les quals afronten la 
temporada les pistes, sembla que bufen 
bons vents pels camps de neu del país, 
així que… a gaudir! 

Els canons de neu són les novetats 
que totes les estacions es preocupen 
de tenir, i com en totes les màquines, 
les últimes tecnologies marquen la di-
ferència.

En aquest sentit, Grandvalira té la ca-
pacitat d’assegurar el 65% de la su-
perfície esquiable si les condicions 
meteorològiques ho permeten (el fred 
qual parlàvem abans). Disposa d’una 
infraestructura de més de mil canons, 
ampliada a les pistes que no en dispo-
saven i per les pistes més transitades.

Més màquines: Els anomenats «Arte-
sans de la Neu», amplien la flota amb 
5 «trepitjaneu» més, arribant fins a les 
32 unitats.

I els usuaris, els quals llisquen per 
tota aquesta neu acabada de fer i de 
xafar, aquesta temporada es poden 
moure amb més rapidesa. Més de 70 
remuntadors que transporten a més 
de 100.000 esquiadors per hora, aug-
ment ajudat pel fet que Grandvalira ha 
renovat el teleesquí Llac de Cubil amb 
un sistema biplaça al sector Grau Roig.

El Tarter millora la capacitat de trans-
port en 600 esquiadors, el qual supo-
sa moure 5.000 esquiadors per hora.

Centrant-nos específicament en la su-
perfície esquiable, la nova pista Esquirol 
ha canviat el traçat per adequar-se mi-
llor als clients que s’inicien en la pràcti-
ca de l’esquí o l’snowboard. La pista El 
Port ha sofert modificacions similars. 
La pista Riberal, que acull la prova del 
quilòmetre llançat, ha modificat el tram 
final, ampliant la zona de frenada per 
complir les exigències de seguretat.



TEXT: SEMSA · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

L’edifici que acull la central de producció de neu «Petavit» està situat al 
peu de Grau Roig. Aquest edifici alberga els equips d’impulsió d’aigua i de 
generació d’aire comprimit necessaris per a la producció de neu als sectors 
de Grau Roig i de Cubil. L’antic edifici era el fruit d’ampliacions successives 
i no complia els requeriments de comoditat i modernitat. Per aquest motiu, 
SAETDE, com a promotora del projecte, va decidir enderrocar totalment 
l’edifici i construir-ne un de nou, al mateix emplaçament, que donés resposta 
als nous requeriments funcionals, estètics, de seguretat i de qualitat de 
vida del personal encarregat de la producció de neu.

EDIFICI PETAVIT
GRAU ROIG · GRANDVALIRA

Central de neu

43l’advENGINYERIA



>>. A dalt, la façana sud. A baix, la façana principal, que dona a l’estació, a oest. Més a baix a la dreta, la 
façana nord i a l’esquerra la façana est 

>>Ipis qui reped unde nimolup taeptatem nihitiur? Pienimpel mi, volupta velit aspero velenti sam aut vello beat 
omnihiligent aut ea sequi vel iliquo de idemporia verruptur sequi optaquis esum delis
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En primer lloc, cal recordar com fun-
ciona el procés de producció artifi-
cial de neu. La neu és produïda per 
polvorització d’aigua. Aquesta pol-
vorització es fa gràcies als canons 
de neu, els quals expulsen aigua a 
pressió, barrejada amb aire compri-
mit. Amb el contacte amb l’aire fred, 
les petites gotes d’aigua es transfor-
men en flocs de neu que augmenten 
de mida en la trajectòria de caiguda. 
Les centrals de producció de neu, 
com la de Petavit al Grau Roig, són 

les encarregades d’impulsar l’aigua i 
l’aire cap als canons, mitjançant una 
xarxa de canonades enterrades al 
llarg de les pistes d’esquí.

L’antiga central de neu de Petavit era 
el fruit d’ampliacions i modificacions 
successives, i la seva conformació 
ja no permetia més ampliacions. A 
més, les instal·lacions ja comença-
ven a acusar les nombroses hores 
de funcionament, fet que, a curt ter-
mini, hauria començat a perjudicar 



> Els compressors d’aire, reaprofitats de la instal·lació antiga.
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ge per a 2 motos de neu i el vestidor 
del personal. A l’altell s’hi ubiquen el 
bany, una cuina i una sala de des-
cans, i la sala de comandament de 
la instal·lació. Aquesta última per-
met una visió panoràmica dels sec-
tors de Grau Roig i de Cubil. Desta-
car que la zona de l’altell compleix 
amb els requeriments energètics 
més estrictes, i que les necessitats 
de calefacció són molt petites, tot 
i trobar-se a 2.000 m d’altitud i en 
una zona ombrívola. Tanmateix, de 
cara al 2018 s’ha previst el muntatge 
d’una petita turbina, per aprofitar 
l’energia de l’aigua entrant al dipò-
sit…

Les prestacions de la nova central 
són de 1.140 m3/h en impulsió d’ai-
gua i la generació de 3.400 Nm3/h 
d’aire comprimit, el que la conver-
teix en una de les centrals de pro-
ducció de neu més grans del Prin-
cipat.

Com a qualsevol obra de gran en-
vergadura en muntanya, el repte 
ha estat realitzar l’obra en un pe-
ríode curt, és a dir de maig a no-
vembre. En efecte, es tracta d’un 
equipament indispensable al funci-
onament de l’estació d’esquí, sobre 
el qual no existia possibilitat de re-
tard en la posada en servei… 

la disponibilitat dels equips. Per 
aquests motius, SAETDE va optar 
per enderrocar totes les instal-
lacions existents i construir en el 
mateix emplaçament un edifici 
nou, més funcional i pràctic, que 
millorés les condicions de treball 
del personal.

Val a dir que la reconstrucció de la 
central de neu entra dins del pla 
estratègic de SAETDE de millora 
i de racionalització dels recursos 
destinats a la producció de neu: 
així, ja al 2008 es va concloure la 
construcció de la bassa artificial 
de la Menera, que permet em-
magatzemar 110.000 m3 d’aigua, 

pràcticament el 25% del consum 
anual d’aigua de l’estació; poste-
riorment, al 2016 es va adaptar 
la captació d’aigua de Grau Roig 
als requeriments reglamentaris i 
ambientals, equipant-la amb una 
escala per a peixos i dissenyada 
per a garantir la circulació del ca-
bal ecològic al riu; també al 2016 
es van duplicar les canonades 
d’abastament d’aigua a la bassa de 
la Menera, per garantir-ne l’ompli-
ment així com l’aprofitament de 
l’aigua, i al 2017 es culmina la re-
novació de la xarxa de producció 
de neu dels sectors de Grau Roig 
i Cubil amb la reconstrucció de la 
central de Petavit.

En el disseny de l’edifici s’ha cui-
dat l’estètica així com la funcio-
nalitat. L’estructura de l’edifici és 
mixta: de formigó armat i acer.

A la planta soterrada hi trobem 
un dipòsit d’aigua de 200 m3 que 
alimenta 2 de les 6 bombes ubi-
cades a la sala contigua. Les 4 al-
tres bombes s’alimenten directa-
ment de la bassa de la Menera. A 
la planta baixa hi trobem: la nova 
estació transformadora amb una 
potència total de 4.200 kVA, tots 
els equipaments elèctrics de pro-
tecció, els compressors d’aire re-
aprofitats de la instal·lació antiga, 
el taller, un magatzem, un garat-

«un equipament 
indispensable al 
funcionament de 
l’estació d’esquí»

ENGINYERIA: SEMSA
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Representar 
el paisatge

PUNT VENDA FORFETS/VESTÍBUL
PAS DE LA CASA · GRANDVALIRA

TEXT: STONE DESIGN · FOTOS: ALBERTO MONTEAGUDO

Saetde sempre cerca innovar, i per aquest motiu ens va demanar renovar l’accés a les pistes en 
la zona del Pas de la Casa, al domini de Grandvalira. Aquest espai és on es troben les taquilles 
de venda de forfets. Els visitants poden comprar-hi forfets per un dia i per tota la temporada. 
També hi ha un mostrador per a l’escola d’esquí i d’snowboard, així com un altre mostrador 
d’informació. 

La quantitat de gent que hi camina 
quotidianament feia que semblés una 
estació de metro. 

El lloc era fosc i no constituïa la millor 
presentació de benvinguda. 

En la distribució de l’espai hi havia una 
cosa que fallava, a banda de l’estètica, 
i era l’acústica. L’espai estava cons·
truït en formigó, i el soroll de la gent 
parlant i caminant amb botes d’esquí 
presentava un problema important. 

La premissa, a part de solucionar la dis·
tribució i els aspectes de funcionament, 
era obtenir confort acústic al mateix 
temps que es feia un espai càlid i aco·
llidor, en el qual els visitants obtinguin la 
millor primera impressió possible.  
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cions meteorològiques són extremes. 
Durant els últims 10 anys, hem col·
laborat amb estacions d’esquí de tot 
el món (Espanya, Japó, Andorra, Suïs·
sa). En un sector en el qual ningú no es 
preocupava per les necessitats espe·
cífiques de les pistes d’esquí, sempre 
volem anar un pas per davant en la in·
novació i la creació de noves tipologies 
d’espais que resolguin les necessitats 
del client i les dels usuaris. 

Grandvalira i Stone Designs han col·
laborat durant els darrers anys. Hem 
dissenyat restaurants, zones VIP, boti·
gues i recepcions. Al 2017, vam conce·
bre les botigues noves del Pas de la Casa 
i Grau Roig, i també la recepció i la zona 
VIP de l’escola d’esquí de Grau Roig. 
www.stone-dsgns.com/en/interiors/grandvalira-2/

Inspirat en les muntanyes que envol·
ten l’edifici, vam crear una segona pell 
per al sostre, que representa l’orogra·
fia de la zona mitjançant colors càlids, 
simula la llum de la posta de Sol i pro·
jecta ombres sobre el vessant de la 
muntanya.
Aquests elements són panells acús·
tics, fets de poliuretà i teixit, per aju·
dar a absorbir el soroll que es genera 
a sota. 

A l’altra banda, el terra representa un 
cel ennuvolat, amb una moqueta en 
diferents tons. D’aquesta manera, el 
paisatge es representa invertit per in·
tentar que els usuaris somiïn amb el 
que hi ha a l’exterior. 

Per tal d’emfatitzar el concepte sense 
afegir elements superflus, vam triar 
acabats de roure natural per recobrir 
les parets del vestíbul. Aquesta fusta 

de roure contrasta amb el moviment 
generat pels mostradors, que al ma·
teix temps s’inspiren en la forma dels 
esquís antics. Els números tridimensi·
onals que hi ha a sobre dels mostra·
dors confereixen un aspecte retro a 
l’espai, gairebé com si fos un cinema 
antic. 

A Stone Designs, estem avesat a treba·
llar en projectes en els quals les condi·
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“Un espai càlid i acollidor, en 
el qual els visitants obtinguin 
la millor primera impressió 
possible.”

DISSENY D’INTERIORS: STONE DESIGN
CONSTRUCTORA: GCS
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I és que cal tenir en compte, que 
els usuaris, a l’hora d’escollir una 
estació o una altra, valoren aspec·
tes que van més enllà del preu del 
forfet, les dimensions o la dificultat 
de les pistes. 

Per tant, els camps de neu del país 
han posat una atenció especial en 
disposar d’una oferta de lleure i ac·
tivitats alternatives a la pràctica de 
l’esquí.

Així doncs, amb el concepte «après·
ski» gravat a foc, aquesta tempo·
rada, la terrassa Abelletes renova 
l’espai amb la nova Terrassa Iglú 
Mazaya. En col·laboració amb La 
Noche Voyage s’ha creat una nova 
àrea musical anomenada «La Plage 
Blanche» on cada dia des de les 16h  
fins a les 20h, podràs gaudir de mú·
sica soul, electro i hip·hop en viu.

Situada a la zona de debutants a peu 
de pista del sector Pas de la Casa, 

comptarà des d’aquesta temporada 
amb un gran espai de fusta amb vis·
tes a la pala central d’aquest sector.

Alhora, renova l’espai i l’oferta diür·
na amb la nova Food Truck El Petit 
Isard, sumant·se a la nova tendèn·
cia de les màquines condicionades 
com a restaurants.

La carta que ofereix El Petit Isard és 
perfecta per a fer un mos i continu·
ar gaudint al màxim del dia d’esquí: 
hamburgueses gurmet, croquetes 
casolanes, botifarra casolana, hot·
dogs, paninni, patates amb salsa 
brava i allioli, creps…

És a dir, que si ets acompanyant, si 
no esquies, o simplement busques 
la diversió i la festa a la muntanya, 
també pots passar una jornada in·
oblidable.

Temporada rere temporada, les estacions 
d’esquí fan les renovacions, ampliacions 
i reformes habituals en les seves 
instal·lacions, amb grans inversions de 
xifres altíssimes.
Sabedors que els seus visitants ja no són 
simples practicants de l’esquí, dirigeixen 
gran part d’aquestes inversions a crear un 
ambient al voltant dels esquiadors.

Aquí és quan entra el concepte de 
l’«après-ski».
Aquest terme francès, que podríem 
traduir per «després d’esquiar» es refereix 
al conjunt d’activitats i entreteniments 
que s’ofereix per part de les estacions un 
cop finalitzada la jornada esportiva.

PLATJA BLANCA
PAS DE LA CASA · GRANDVALIRA

Completar 
l’ experiència

>>La nova Food Truck El Petit Isard ofereix: 
hamburgueses gurmet, croquetes casolanes, 
botifarra casolana, hot-dogs, …

“el sector Pas de la Casa, 
ara ja compta
amb un gran espai de fusta 
amb vistes a la pala central 
i als Isards”
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NOVA TERRASSA PANORÀMICA COLLBLANC
GRAU ROIG /PAS DE LA CASA · GRANDVALIRA

A prop del cel
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El Coll Blanc, entre el Pas de la Casa i Grau Roig, i a més de 2.500 metres, 
és un restaurant panoràmic. L’únic des del qual es pot apreciar el 
Pirineu francès, amb vistes al massís del Carlit, i l’espanyol, on es poden 
veure els pics més alts de tot el Pirineu: Comapedrosa, Pica d’Estats i, 
en els dies més clars, es pot distingir clarament el pic de l’Aneto i les 
Maladetes. Cuina francesa desenfadada, magrets, calderetes i confitats, 
entre altres.

Els dijous i els dissabtes, Coll Blanc tan-
ca a les 17:30 h. A la terrassa situada a 
2.500m d’alçada, de les 15 a les 17:30 h, 
un DJ internacional hi punxa música en 
viu.

Els dijous i els dissabtes, els esquiadors 
poden allargar el dia d’esquí, ja que 

el telecadira de La Solana i la pista il-
luminada estan oberts fins les 20 h. 

Els dissabtes, també obre el telecabina 
Pioners que dona accés a la terrassa de 
les Abelletes on es pot prendre una copa 
gaudint de música en viu de la mà de di-
ferents DJs internacionals.

CONSTRUCTORA: GCS
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Però posem·nos en antecedents, 
Grandvalira té el servei Top Class, 
un servei exclusiu que imparteixen 
monitors d’alt nivell. És un producte 
diferenciat per la qualitat del servei i 
el valor afegit que ofereix als clients, 
per a tots els nivells tècnics, des de 
principiants fins a experts. Els que 
contracten aquest servei tenen la 
tranquil·litat de disposar d’un moni·
tor top de l’escola. Professionals que 
l’acompanyaran durant l’estada i que 
l’ajudaran a aprendre, millorar i per·
feccionar el nivell d’esquí. 

A més, aquest producte ofereix ves·
tuaris, lounge, esquís de test de di·
verses marques, reserva preferent 
als diferents punts de restauració del 
domini, possibilitat de realitzar grava·
cions, fotos i videocorrecció… i aquí 
és on apareix la Sala VIP. La sala VIP 
de l’Escola d’Esquí i Snowboard del 

sector Grau Roig ha estat reformada 
amb mobiliari nou. Amb un disseny 
modern i adaptat a l’entorn, en el qual 
predomina la fusta.

Aquest espai és el punt de trobada 
entre els clients que contractin Top 
Class i els seus instructors, ja sigui per 
exercir la part teòrica de les classes 
com per preparar·se per sortir a les 
pistes. Poden realitzar les sessions 
de videocorrecció o fer un parèntesi a 
mitja jornada i gaudir d’un cafè o un 
piscolabis.

A més, l’Escola de Grau Roig incorpo·
ra un espai que es destinarà a oferir 
servei de massatges especialitzat en 
esports i en concret en esports de 
neu. Una opció que sense dubte, sig·
naria qualsevol.

Com tot en el món, sempre hi 
ha diverses maneres de fer una 
mateixa activitat. I Grandvalira 
Grau Roig ofereix una manera 
diferent de la clàssica jornada 
d’esquí.

A Grau Roig es troba la sala Top 
Class, on tots els usuaris d’aquest 
producte, així com tots els qui 
han contractat el servei de Guies 
de muntanya, poden gaudir d’un 
espai exclusiu on relaxar-se.

SALA TOP CLASS
CABINA MASSATGES

GRAU ROIG · GRANDVALIRA

Top Class Resort
>> El client té la possibilitat de realitzar 
gravacions, fotos i videocorrecció de les 
sessions d’esquí.

>> S’ha incorporat un espai que 
es destinarà a oferir servei de 
massatges especialitzat en esports 
i en concret en esports de neu.

CONSTRUCTORA: GCS
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Empresa constructora i industrial col·laborador Novetats Grandvalira SAETDE Industrials col·laboradors Novetats Grandvalira SAETDE

GENERAL DE

CONSTRUCCIÓ I

SERVEIS

“Materialitzem els  teus somnis,

i  donem sostre a les teves idees”

Carrer Bonaventura Armengol,15 ·  Edifici Occesa 4-5 ·  AD500 Andorra la Vella

Tel: +376 808708  ·   gcs@andorra.ad

Carrer Bellavista, edifici Mosquera, 3r-4a · AD200 ENCAMP · Tel. 343 497 · m.a.nart@andorra.ad

PINTURES EXTERIORS I INTERIORS · ESTUCS · REPARACIÓ D’HUMITATS · PARQUET FLOTANT · TREBALLS VERTICALS

VERTIDECOR

Av. de Salou, 54 · Magatzems Cervós, local 13 · AD500 Andorra la Vella · T +376 33 59 52 · +376 39 76 30 · alzira.sl@hotmail.com

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI I ACER INOXIDABLE



#GrandSnowDay
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L’acord de col·laboració entre Grandvalira i la 
Fundació Alícia neix de la voluntat històrica del 
domini de la neu de dotar l’oferta gastronòmica d’una 
excel·lència única al sector, així com d’apropar la 
cuina autòctona del Principat als prop de dos milions 
d’esquiadors que visiten les instal·lacions cada any. 

Una de les propostes que incorporava el projecte 
elaborat per la Fundació Alícia per aquesta 
temporada 2017-18 era la reintroducció de la cuina 
andorrana a alguns restaurants de l’estació. Els 
establiments a la carta dels sectors Pas de la Casa, 
Grau Roig i Encamp, oferiran com a novetat un menú 
i una selecció de plats del dia elaborats de diversa 
forma amb productes i receptes modernes i antigues 
de la cuina del país.

REHABILITACIÓ 3 ESTANYS
GRAU ROIG · GRANDVALIRA

Al cor de Grau
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>>Tot, interior i exterior, ideat amb fusta que casa meravellosament amb l’entorn que envolta el restaurant.

El restaurant Tres Estanys, al cor 
de Grau Roig, al costat del tele-
cadira de Cubil, posa a disposició 
dels clients un servei de restaura-
ció amb els productes andorrans 
més representatius, amb produc-
tes mediterranis, sans i frescs, 
amb amanides, pastes i pizzes, de 
clara influència italiana. Se serveix 
tant a l’interior com a l’exterior.

A més, ofereix menús especials a 
les nits reservant un parell de dies 
abans.

Arribem a lloc amb els esquís o les 
raquetes posades, fins a una gran 
terrassa on podrem gaudir del sol 
que ens acompanya o dels milions 
d’estels que ens ofereix la nit de la 
muntanya.

CONSTRUCTORA: EDICOM
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Per tant, amb la vista posada en man-
tenir els clients a les instal·lacions, els 
resorts disposen d’activitats i espais 
on els clients poden trobar tot el que 
necessiten.

Amb tot, les estacions són conscients 
que la demanda de bona cuina a les 
pistes d’esquí cada cop és més exi-
gent. A més, aquesta ha de ser diver-
sa i propera. I Grandvalira ho sap. Per 
tant, davant aquest repte plantejat 
pels visitants, l’estació ofereix un gran 
ventall de possibilitats on escollir. I a 
més, els procura l’espai necessari per-
què ningú perdi aquesta proposta.
Per això en un dels punts de pas més 
concorreguts del sector Grau Roig, el 
restaurant Pulka, al peu de les pis-
tes d’aquest sector i just al costat de 
l’Escola d’Esquí i Snowboard, aquesta 

temporada 2017-18 ha estrenat una 
gran terrassa amb vistes a les munta-
nyes que encerclen l’estació.

Situat al bell mig de Grau Roig, la ter-
rassa, de fusta com l’edifici, permet 
gaudir d’una vista panoràmica de les 
muntanyes i les pistes d’esquí. Equi-
pada amb taules i bancs per als grups, 
i taules mòbils per a les famílies o les 
parelles. Un espai on es pot trobar 
menjar ràpid de qualitat i gaudir-lo en 
un entorn on domina la neu, l’esquí i 
la natura.

Així doncs, per fer una aturada i recu-
perar energies, l’ampliada terrassa del 
Restaurant Pulka s’ha convertit en el 
«meeting point» ideal de Grau Roig.

70 l’adv ARQUITECTURA

Dins de les possibilitats que 
ofereixen els camps de neu 
del país, la restauració ha 
escalat fins a les primeres 
posicions en la llista dels 
reclams més importants.
Quan anem a esquiar ja no 
en tenim prou amb què hi 
hagi bones comunicacions, 
ginys o bona climatologia. 
Volem que allò que 
acompanya les activitats a 
la neu sigui tan important 
com la qualitat del pols 
blanc. Per als visitants que 
arriben fins a les pistes, la 
planificació de la jornada 
no es limita a fer esport i 
tornar cap a l’hotel.

NOVA TERRASSA PULKA
GRAU ROIG · GRANDVALIRA

El  nou «meeting point»

CONSTRUCTORA: EDICOM
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Industrials col·laboradors Novetats Grandvalira SAETDE

Carretera de la Comella, 41 · Edifi ci 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 reforma del Restaurant 3 Estanys i la nova Terrassa del Pulka
GRAU ROIG · GRANDVALIRA

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

Treballs de fusteria i decoració

ENVERNISSATS IGNÍFUGS DE FUSTA 
I COL·LOCACIÓ DE MOQUETA

muntanyesdecolors@andorra.ad - T 325 365 
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Amb un interiorisme que vol recrear un ambient de 
confort i respectant i emfatitzant l’arquitectura de 
fusta existent típica de construccions de munta-
nya, converteix l’espera entre usuaris i monitors en 
una agradable expectativa del que serà el dia.

Un gran mostrador, il·luminat per llums de disseny 
propi de la interiorista Rosa Colet, dona la benvin-
guda al visitant i separa dels 4 espais de vidre des-
tinats a oficines que es troben a la part posterior. 

Aquest mostrador, fet a mida amb fòrmica blanca 
i fusta natural multicapa, busca la mateixa estèti-
ca ja utilitzada a l’escola d’esquí de Ribaescorxada. 
Dins el mateix espai hi ha una zona de sofàs situada 
al costat de l’accés, com a zona d’espera dels grups 
i les famílies. El paviment de moqueta, aplicat amb 
llosetes de gran format amb diferents colors, textu-
res i gruixos en tons blaus i grocs. 

La nova escola d’esquí 
segueix la línia de 
l’atenció personalitzada, 
més propera a tots 
els esquiadors de 
Grandvalira, i aquesta 
voluntat es trasllada 
directament a l’espai que 
l’acull.

>> Hi ha una 
zona de sofàs 
situada al costat 
de l’accés, com 
a zona d’espera 
dels grups i les 
famílies.

>> Un gran mostrador, 
il·luminat per llums de 
disseny propi, fet a mida amb 
fòrmica blanca i fusta natural 
multicapa, amb la imatge 
corporativa.

Confortable
ESCOLA D’ESQUÍ  ·  SOLDEU · GRANDVALIRA

INTERIORISME: Despatx Rosa Colet
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The Exceptional Tea Lounge Experience 
by Dilmah, a Soldeu, es un híbrid entre 
un tea lounge i una fleca, disposa d’un 
obrador propi amb una gran varietat de 
productes per acompanyar els delicio-
sos tes.

Amb una capacitat per a unes 100 per-
sones, disposa de diferents espais pen-
sats per a grups o famílies, i zones més 
destinades a la relaxació en les quals 
gaudir d’un bon te sense presses.

Situat a l’edifici Gall de Bosc, contigu a 
l’Escola d’Esquí i Snowboard del sec-
tor de Soldeu, s’ha reformat un local ja 
existent amb una orientació totalment 
nova, començant per ampliar l’obertu-
ra a l’exterior amb grans finestrals des 
d’on es pot contemplar una vista es-
pectacular.

Amb clares influències de l’entorn, la 
fusta i el ferro, amb mobiliari fet a mida, 

dominen l’espai, amb matisos de coure 
que fan de l’establiment un lloc acolli-
dor perfecte per recuperar forces de la 
millor manera.

Tot això, juntament amb el tracte per-
sonalitzat de cada una de les comandes 
i la possibilitat de contemplar com es 
treballa en l’obrador, transmet la con-
fiança que tant ens agrada.

Disposa d’una petita botiga on es po-
den adquirir els productes que es de-
gusten al local i, a mode de curiositat, 
dir que un dels espais està reservat a un 
hivernacle amb diferents plantes de te.

Un lounge exclusiu que farà les delícies 
de tots els tea lovers i on els que s’inici-
en descobriran la millor manera de de-
gustar els millors tes del món a més de 
2.000 m d’altitud. 

Bus in ratis adicienim volum 
nis es nonse conestrum re, que 
voluptatur, aut arumquid ut 
quam volestemquam qui odipsae 
sunt magniscia vel inciisin pa 
aceri ommodiaspere conse aliciet 
magnis sapeditini rectur alique 
porem. Ecum nos et quid quiatur 
ioreres equati imus dolut ut 
as doluptatur aut aspicitionse 
oditas enihillabore et facepe 
offic tempero rrovitiam qui arum, 
arum nosae. Nim fuga. Evenimus 
reium non nihilli gentur, que vent 
litatur?

THE EXCEPCIONAL TEA EXPERIENCE
SOLDEU · GRANDVALIRA

Saludable
i lleuger

A Grandavalira, al sector 
Soldeu, es troba el The 
Exceptional Tea Experience, 
una de les novetats més 
singulars i més trencadores de 
la temporada, signat per l’estudi 
d’interiorisme de Rosa Colet. 

Es tracta d’un espai amb 
diferents ambients on el te és 
el gran protagonista, i ho fa de 
la mà de la prestigiosa firma 
de te d’Sri Lanka, Dilmah. Un 
espai en el qual els amants 
del te i les infusions podran 
combatre el fred de les pistes 
a base de diferents maridatges 
amb begudes calentes i el 
millor te gastronòmic importat 
directament d’Sri Lanka.

INTERIORISME: Despatx Rosa Colet
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Situat a la zona del Forn, a Canillo, un 
espai reformat de la mà de l’estudi 
Rosa Clotet, ha donat lloc a un bu-
fet on pots delectar-te amb una gas-
tronomia de muntanya excepcional: 
amb carns a la brasa com a proposta 
imprescindible, a més d’altres opci-
ons com el peix, les sopes, les ama-
nides, etcètera. Un espai diàfan en el 
qual pots observar tot el que es cui-
na en directe, quasi com si es tractés 
d’un showcooking, els professionals 
de la cuina demostren les seves ha-
bilitats davant del mateix client.

Lluny del que s’entén com un self-
service, La Cuina del Forn, ens pro-
posa que ens servim del que ens vin-
gui de gust triant productes frescs, 
de qualitat i immediat. A més d’estal-
viar-nos fer llargues cues, ja que no 
trobem les típiques cues que es fan a 
la zona de la caixa.

De la reforma, destacar la transfor-
mació que ha patit l’accés entre els 

espais, uns grans marcs de fusta 
fan d’obertura i accés a la zona dels 
menjadors, flanquejant a banda i 
banda de la cuina, on disposem d’es-
pais amplis on poder menjar amb 
tota la tranquil·litat tot allò que ens 
acaben de cuinar.

Una decoració rústica que transmet 
caliu, ja que la fusta i la pedra acom-
panyen la decoració i la gamma de 
tons del mobiliari.

Cal destacar la ubicació de l’establi-
ment, situat en un paratge incompa-
rable amb meravelloses vistes a la 
muntanya.

Amb tot, han aconseguit fer un gir a 
l’espai, convertint-lo en un centre de 
referència, modern i rústic, aprofi-
tant les noves tendències en el món 
de la cuina i arribant als visitants 
amb transparència i confiança. 
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Grandvalira coneix 
perfectament la màxima 
de «renovar-se o morir» 
o això sembla, perquè 
entre les novetats que 
ens presenta el domini 
esquiable, cal destacar 
que tot allò que reforma 
li dona un toc innovador. 
És el cas del restaurant 
La Cuina del Forn.

LA CUINA DEL FORN
CANILLO

GRANDVALIRA

Caliu al bosc

INTERIORISME: Despatx Rosa Colet



80 l’adv INTERIORISME

Dintre de l’opció que ofereix 
Grandvalira amb el Top Class, 
arreu del domini esquiable hi 
trobem les sales VIP, els espais 
reservats a aquells clients que 
opten per aquest tipus de forfet 
amb el qual es pot gaudir de 
serveis exclusius.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ROSA COLET

A la zona del Forn, a Canillo, hi tro-
bem una d’aquestes sales. Amb el 
disseny d’interiors per part de l’estu-
di Rosa Colet han creat un ambient 
recollit i acollidor. 

Dues zones de relaxació separades, 
amb sofàs i butaques perfectes per 
poder reposar. El material utilitzat és 
tot fibra natural, igual que la fusta, la 
qual predomina en estructures i mo-
biliari.

El terra, tenint en compte que els usu-
aris van equipats d’esquí, està folrat 
amb moqueta de diferents gramatges 
per aconseguir una rugositat i fugir de 
l’emmoquetat tradicional, donant tex-
tura i relleu a la visió general.

La sala consta d’un servei de moble 
bar on es pot accedir a un refrigeri, 

o begudes calentes, televisió per po-
der repassar les imatges enregistra-
des durant la jornada d’esquí o les 
competicions que es facin a l’esta-
ció i es televisin, premsa i piscolabis 
energètics per recuperar energia.

Des de la sala VIP del Forn, podem 
contemplar una vista excepcional, 
ja que la ubicació en un primer pis fa 
que res destorbi la visió sobre la Vall 
de Canillo.

Un punt i seguit en la jornada a la neu, 
en la que grans i petits poden trobar 
un moment per relaxar-se o revisar 
la feina feta per corregir i aprofitar al 
màxim l’aprenentatge de l’esquí. 

SALA TOP CLASS
CANILLO · GRANDVALIRA

Recollit 
i acollidor

INTERIORISME: Despatx Rosa Colet
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RosaColet www.rosacolet.com
HOTELS
RESTAURANTS

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

Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro

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

Els Vilars - Edifici Vilars, 1 · Escala B, 3r, 1a · AD700 ESCALDES-ENGORDANY · T +376 333 696 · instal.fort@gmail.com

C. Doctor Mitjavila 34 · AD500 Andorra la Vella · Tel. 818100 - 330883
andreubellsola@gmail.com · www.espaifustaandorra.com



Industrials col·laboradors Novetats Grandvalira ENSISA

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

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

Fusteria Muntanyes

T 329 897 · AV. PONT DE LA TOSCA  ·  BORDA MANDICÓ 2  ·  AD700 ESCALDES-ENGORDANY  ·  fusteriamuntanyes@gmail.com
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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En aquest sentit, per aquesta tempora-
da Grandvalira ha fet grans inversions i 
una mostra d’aquest fet és la renovació 
del teleesquí biplaça Llac de Cubil, al 
sector Grau Roig, passant a formar part 
dels 71 remuntadors que disposa l’es-
tació encampadana i que mouen més 
de 100.000 esquiadors l’hora pels 210 
km esquiables del domini.

El giny té la capacitat de transportar 
més de 1.000 persones per hora, co-
brint una distància d’uns 750 metres i 
salvant 204 metres de desnivell.

I és que amb la intenció que el visitant 
gaudeixi el màxim temps possible fent 

l’esport que més li agrada, aquest any 
han fet un èmfasi especial en la millora 
de l’agilitat, fet que els usuaris valoren 
molt positivament al no haver de fer 
cues i explotar al màxim els km de pis-
tes que ofereix Grandvalira.

I és que sembla que quedin lluny aquells 
teleesquís rudimentaris que feia respec-
te agafar-los (sol) i no sortir disparat. De 
mica en mica, i amb una gran visió de 
futur i capacitat de modernització, els 
camps de neu del país substitueixen els 
remuntadors més antics per uns més 
moderns i eficaços en tots els sentits.

Com en totes les empreses, 
per les estacions d’esquí 
també és molt important 
mantenir-se preparat i 
actualitzat amb tot el que té 
a veure amb el món de l’esquí. 
No només és important oferir 
unes bones muntanyes i 
resar perquè la climatologia 
i la qualitat de la neu sigui 
prou bona, sinó que també 
necessiten disposar de les 
últimes novetats i tendències 
pel que fa a maquinària i 
instal·lacions. Com en tots 
els sectors, tot es modernitza 
i s’actualitza per no quedar 
desfasat respecte de la 
competència.

perxa doble
>> Aquest nou remontador pot transportar 
més d’1.000 persones per hora

>> Aquest nou telesquí cobreix
una distància d’uns 750 metres 
salvant 204 metres de desnivell.

NOU TELEESQUÍ LLAC DE CUBIL
ENCAMP · GRAU ROIG · GRANDVALIRA

Nova
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La perfecció tecnològica feta a mida

Teleesquí del Llac de Cubil
Grandvalira Sector Grau Roig / Encamp

Teleesquí dels Orris
Vallnord/Arcalís
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Pràcticament obligats per les exi-
gències tant de la competència 
com per part dels visitants, els 
camps de neu del país han de fer 
despeses importants per actualit-
zar les instal·lacions i adquirir les 
últimes tendències i les novetats 
del mercat de la neu. Saben de la 
importància que té oferir les mà-
ximes comoditats i mantenir-se al 
més alt nivell.

Amb aquest «modus operandi», 
aquesta temporada Vallnord ha 
destinat bona part del pressu-
post que tenia pensat per a noves 
instal·lacions, a la construcció 
d’un nou teleesquí a la zona de 
La Coma, concretament als Orris, 
nom amb el qual s’ha batejat al 
giny, Els Orris.

El teleesquí s’ha muntat en una 
zona per a debutants i ve impulsat 
per la realització del pla de desen-
volupament d’Arcalís, on es busca, 
en un primer temps, dinamitzar el 
sector de la Coma i facilitar-hi l’ac-
cés en dies que hi hagi poca neu o 
amb condicions meteorològiques 
adverses.

La llargada de la instal·lació és de 
377,76 m i resol un desnivell de 
63,47 m.

Sense dubte, cada any, els dominis 
esquiables d’Andorra demostren la 
capacitat de millora i la capacitat 
de mantenir-se al capdavant dels 
destins on gaudeixes amb més co-
moditat tot el que ofereix l’esport 
blanc.
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Una de les coses que més 
ens agrada quan estem 
gaudint al màxim de les 
baixades per la neu, és 
que en arribar a baix res 
ens talli el ritme. El que 
volem és arribar i tornar 
a agafar un remuntador o 
una connexió i pujar cap 
allà on volem continuar 
fent disparar l’adrenalina.

NOU TELEESQUÍ ELS ORRIS
ARCALÍS · VALLNORD

COMODITAT, 
AL MES ALT NIVELL

91l’advENGINYERIA



92 l’adv NEW SEASON 2018

Si hi ha un element indispensable en una pista d’esquí, aquest 
és òbviament la neu. I poc més es necessitaria si els esquiadors 
només es dediquessin a pujar i baixar pistes… però res més 
lluny de la realitat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESQUÍ

Novetats 
Vallnord

Viu l’ex-
periència 

restaurant del Pla de la Cot i la terrassa 
ampliada. Dos restaurants nous a l’edi-
fici Comallemple i podrem sopar, previ 
trajecte amb Ratrac, al restaurant Xalet 
Igloo.

Pel que fa a Ordino-Arcalís, la novetat 
principal en restauració, se centra al 
restaurant Borda de la Coma de Forat, 
la primera planta es converteix en una 
hamburgueseria de muntanya i la se-
gona planta acull sopars de fondue, i 
la novetat està en el fet que ara donarà 
aquest servei als migdies, sense obviar 
les propostes de carns a la brasa i arros-
sos de muntanya.

Entre els 5 restaurants que podem triar 
per fer passar la gana, recordar que el 
Refugi de les Portelles canvia la carta, 
insistint a sorprendre els seus comen-
sals amb energètics plats calents.

Queda clar que Vallnord confia molt en 
una idea gastronòmica, amb la qual pre-
tén oferir als seus clients, espais i ofer-

tes culinàries en què trobin el màxim 
confort en tot moment.

Dit això, entre altres aspectes en què ha 
invertit l’estació, destaquem l’ampliació 
de les pistes d’esquí que conformen la 
zona de debutants, la instal·lació de ma-
quinària més moderna i nous canons de 
neu, per abastir els recorreguts de l’es-
quí de muntanya.

Al sector Ordino-Arcalís, s’estrena el nou 
teleesquí dels Orris, un nou Bordercross 
ubicat a la pista El Riu, el túnel màgic de 8 
metres de recorregut sota la neu i un nou 
circuit de conducció sobre la pols blanca. 

Entre ambdós sectors, aquesta tem-
porada ens descobreixen desenes de 
novetats per a totes les edats, perfils i 
activitats diverses. Donant la possibilitat 
de gaudir, en tot moment, de la neu en 
totes les opcions.

Cal destacar però, que a banda de la 
preocupació que mostren aquests do-

minis per millorar les infraestructures, 
també s’esforcen a tenir-nos ben infor-
mats i connectats. Ens ofereixen la pos-
sibilitat d’accedir a les seves propostes 
amb seguretat via Internet.

Per una banda, l’usuari té a la seva dis-
posició l’aplicació Vallnord, que permet 
tenir tota la informació necessària i ac-
tualitzada, com mapes i dades. També 
ens permet realitzar reserves i organit-
zar-nos les vacances o el cap de setma-
na.

I el web vallnord.com ha renovat la tec-
nologia responsiva per facilitar la nave-
gació dels clients.

Amb tot, Vallnord no es permet quedar 
enrere en cap dels sectors que l’afec-
ten i que poden generar rendiment. Ha 
esdevingut, amb el pas dels anys i l’ex-
periència acumulada, un autèntic parc 
temàtic. I any rere any, s’ha preocupat i 
responsabilitzat de millorar i créixer dins 
del món dels amants de la muntanya. 

La demanda que va en augment en els 
últims anys, és la diversitat, la qualitat 
i la quantitat de serveis que s’ofereixen 
des dels dominis esquiables. Tot això 
sumat a la competència ferotge que hi 
ha en el sector i la clara influència que 
té en l’economia del país, els camps de 
neu es veuen obligats a invertir, millorar 
i ampliar les ofertes de serveis.

En aquest sentit, Vallnord ha apostat per 
fidelitzar els seus incondicionals amb 
una estratègia molt atractiva per a tot 
l’any. L’opció del Bike&Ski («forfet+1€») 
que et permet gaudir de les muntanyes 
durant la temporada d’hivern i la d’estiu.

En l’àmbit d’infraestructures, primer és de 
justícia destacar les novetats que ofereix 
Pal, ja que aquest any es compleixen 35 
anys de la seva inauguració.

Per commemorar aquesta efemèride, 
les millores en aquest camp són 
considerables. La novetat estrella ha 
estat el nou edifici del Coll de la Botella, 
creat com a punt neuràlgic de serveis. 

Concebut com un vèrtex de connexió 
dins de l’estació, a més d’un espai òptim 
per a descansar o prendre l’àpat que 
desitgi el visitant.

Una instal·lació de 1.100 metres quadrats 
que inclouen una terrassa immensa on 
el sol acompanya durant tot el dia, una 
nova escola d’esquí i snowboard, guarda 
esquís, lloguer…

Com no podia ser d’una altra manera, 
la novetat més destacable del nou 
edifici, és l’oferta gastronòmica: tres 
restaurants on recuperar forces amb 
propostes per a tots els gustos.

D’una banda, un local de menjar ràpid; 
de l’altra, una cafeteria restaurant i, 
finalment, el restaurant gastronòmic 
exclusiu, en què la cuina de muntanya 
i la qualitat són els protagonistes. 
Opcions per no decebre a ningú al bell 
mig d’un paratge natural incomparable.

Però no acaba aquí la cosa, podrem con-
tinuar gaudint de les hamburgueses del 
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Al febrer del 2017 es va posar en funcionament 
la minicentral hidràulica d’Arcalís. És la primera 
instal·lació del país de producció elèctrica 
amb font d’energia renovable a gran escala, 
promoguda per iniciativa privada, i també la 
primera instal·lació en el marc del Reglament de 
minicentrals hidràuliques de potència inferior a 
500 kW de febrer del 2015.

La minicentral ha estat promoguda per PERSA 
(Productora Elèctrica Renovable, SA) i projectada 
per Engitec.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · MÚTUA ELÈCTRICA SANT JULIÀ

PERSA · MINICENTRAL HIDRÀULICA ARCALÍS

Energia renovable

«L’edifici, al estar semisoterrat 
amb coberta vegetal i disposar 

d’un empedrat a l’estil tradicional, 
està totalment integrat al paisatge 

propi de muntanya.»



>>MINICENTRAL 
HIDROELÈCTRICA

>>PRESA D’INNIVACIÓ

>>ESCULTURA 
ARCALÍS 91

RIU DE LA COMA DEL FORAT

RIU DE TRISTAINA
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U 
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RIU DE TRISTAINA

CARRETERA VELLA

CABANES DEL 
CASTELLAR

CARRETERA D’ARCALÍS

>>ESTACIÓ ESQUÍ ARCALÍS

La captació d’aigua parteix de la pre-
sa de Tristaina, construïda originària-
ment per fabricar neu artificial per a 
l’estació d’Arcalís. Gràcies a la coor-
dinació entre el Comú d’Ordino, Sec-
noa, Govern i PERSA s’ha pogut definir 
aquest projecte, tot aprofitant l’exce-
dent d’aigua que no utilitza l’estació 
per al cultiu de neu a l’hivern, i aprofi-
tant tota l’aigua disponible la resta de 
l’any, sobretot en èpoques de desgel. 
En tots els casos es respecta el cabal 

ecològic requerit i necessari per a la 
subsistència de la flora i la fauna del 
riu de Tristaina.

Un cop captada l’aigua a la presa, a 
una altitud de 2.060 m, i després de 
les vàlvules de seguretat hi ha la cana-
lització d’1,5 km la qual té un desnivell 
d’uns 210 m fins al pont del Castellar, 
on està situada pròpiament l’edifici 
de la central hidràulica. El fet d’estar 
semisoterrat amb coberta vegetal i 

CONSTRUCTORA: Auxini
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disposar d’un empedrat a l’estil tra-
dicional fa que estigui totalment in-
tegrat al paisatge propi de muntanya, 
fet indispensable quan es tracta de les 
valls d’Ordino.

A l’interior de l’edifici hi trobem el com-
partiment destinat a la producció elèc-
trica i explotat per PERSA, on hi ha una 
turbina d’aigua, un generador elèctric 
de 400 kW i els quadres elèctrics de 
comandament i de protecció. Hi ha un 
segon compartiment explotat per Nord 
Andorrà en el qual s’injecta tota la pro-
ducció a la xarxa elèctrica propietat 
d’aquesta. Un cop feta servir l’aigua, es 
retorna al riu sense cap tipus de residu.

En quant a les dades de producció, 
s’estima que al llarg de l’any puguin 
produir 2.000 MWh, equivalents al 
consum elèctric anual de tota l’estació 
d’Ordino Arcalís, convertint aquesta 
en la primera estació verda d’Europa 
ja que es produeix l’electricitat que 
necessita des d’una infraestructu-

ra pròpia. Fent el símil en consums 
domèstics, la minicentral hidràulica 
d’Arcalís pot donar servei a 300 llars 
de la parròquia d’Ordino i equival al 
3% del global d’energia que requereix 
Nord Andorrà per donar servei a les 
valls del nord.

PERSA a data d’avui està participada 
per Mútua Elèctrica de Sant Julià i 
Nord Andorrà i és el fruit de la feina 
feta els últims anys en matèria reno-
vable per l’Associació d’Entitats del 
Sector Energètic (AESE). L’empresa 
té com a missió ser una companyia 
compromesa amb el medi ambient, 
dedicada a projectes d’energies re-
novables i que sigui econòmicament 
viable. També vol ser partícip de la 
transició energètica que farà Andorra 
als propers anys. 

>>APARCAMENT 
ESTACIÓ

>>>La captació d’aigua parteix de la presa de Tristaina, construïda 
originàriament per fabricar neu artificial per a l’estació d’Arcalís.

PROJECTE: Minicentral Hidràulica d’Arcalís
PROPIETAT: Productora Elèctrica Renovable S.A
ARQUITECTURA / ENGINYERIA: Engitec
CONSTRUCTORA: UTE Unitas/Copsa
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SEGURIDAD LABORAL

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

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

UTE CENTRAL HIDROELÈCTRICA ARCALÍS

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 

Minicentral hidràulica d’Arcalís per a la producció d'energia elèctrica



Un dels punts que més han condicionat tant el projecte com 
l’obra és el temps, ja que l’obra s’havia de començar quan es 
tanquen les pistes a l’hivern i havia d’estar plenament operativa 
al començament de la nova temporada. En total, teníem 6 mesos 
per a fer l’obra. Per això s’ha pensat en un sistema constructiu 
mixt, mentre tot el nivell semisoterrat sota les terrasses està 
previst fer-lo amb estructura de formigó, la construcció de la 
planta principal es preveu amb fusta, ja que mentre s’avança en 
la construcció de la base es podrà anar preparant al taller.

La societat E.M.A.P., S.A.U. (Estacions de Muntanya Arinsal-
Pal, SAU) ha decidit construir un nou edifici al pla del coll de 
la Botella, a prop de la carretera, en el qual es concentrin 
els serveis i els equipaments de l’estació. Aquests serveis 
inclouen diversos espais de restauració, taquilles, escola 
d’esquí, sanitaris, aparcament de maquinària, magatzems i les 
instal·lacions necessàries per al bon funcionament.

El nou edifici s’ha de convertir en un nucli de centralitat i 
podrà oferir els serveis tant a l’hivern com a l’estiu. Aprofita 
l’emplaçament excepcional entre la carretera del coll de la 
Botella i l’espai esquiable, amb una orientació privilegiada 
i vistes impressionants. La nova construcció millora l’oferta 
de serveis de restauració de qualitat de l’estació i substitueix 
alguns dels edificis que ara estan dispersos en diferents punts 
propers, i dels quals se’n preveu l’enderroc o el desplaçament. 
També fomenta l’ús d’aquesta zona de l’estació, equilibra l’oferta 
de serveis i preveu el futur creixement en el punt estratègic de 
lligam de l’estació de Pal i d’Arinsal.

TEXT: XAVIER ORTEU · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ NOU EDIFICI DE SERVEIS COLL DE LA BOTELLA · PAL-ARINSAL/VALLNORD

Nou accés a pistes
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L’objectiu del projecte és la creació 
d’un edifici integrat en el paisatge i 
l’entorn, que recordi les formes i els 
materials de la construcció tradicional 
de muntanya i que faci viure als clients 
una sensació de qualitat i acolliment, 
i que estigui d’acord amb la qualitat 
gastronòmica que es vol oferir. Es 
tracta d’un restaurant panoràmic 
pensat per a una utilització versàtil tant 

a l’hivern com a l’estiu, i que també es 
pugui fer servir per a fer presentacions, 
celebracions, esdeveniments… Es vol 
fer un ús racional de l’espai, prioritzant 
la funcionalitat, un ús adequat, 
pensant en les circulacions tant dels 
clients com del servei.

Aquests objectius es volen aconseguir 
lligant tradició i modernitat, intentant es-

brinar com pensaven els nostres avant-
passats, amb la saviesa de situar-se al 
lloc, adaptar-se a la topografia, utilitzar 
materials locals… No hem perdut de vis-
ta la font d’inspiració, que ha estat l’arqui-
tectura tradicional d’Andorra (les feixes 
de pedra, la fusta, la llosa de pissarra, la 
relació amb el lloc…) però mirem d’evo-
lucionar-la i lligar-ho amb el que ens pot 
oferir la construcció actual (obrir-nos al 

paisatge, grans llums, eficiència energè-
tica, sostenibilitat…)

El projecte prioritza les terrasses, aques-
tes es pensen com a un sòcol de plata-
formes de fusta recolzades sobre murs 
de pedra seca que s’assimilen a les feixes 
que trobem pel paisatge andorrà. L’edifici 
acompanya la terrassa, l’abraça, la prote-
geix i s’obre cap a les vistes. La coberta de 

pissarra flota sobre les terrasses com un 
element escultòric del paisatge, podem 
veure els plecs de la coberta com els de 
les bordes tradicionals però també com 
la topografia de les muntanyes, buscant 
la integració a l’entorn.

Pel que fa als espais de restauració, 
EMAP va definir que el seu funcionament 
s’estructuraria de la següent manera:
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>> La integració de l’edifici a l’entorn excepcional ha estat un dels motius principals del projecte>> Esquema constructiu desenvolupat de l’edifici Coll de la Botella

102 l’adv ARQUITECTURA

«La coberta de pissarra 
flota sobre les terrasses 
com un element escultòric 
del paisatge»












 










































< Coberta 
de llosa de 
pissarra

< Estructura 
de fusta

< Façana de 
fusta i vidre

< Blocs de 
serveis

< Basament de pedra seca 
amb estructura de formigó

OBJECTIUS
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>>> S’ha tingut una cura especial en el disseny dels diferents ambients de restauració

- L’espai principal de restauració se 
centra en la gran terrassa, el servei es 
preveu que es fa a taula i es distribueix 
principalment des de la barbacoa i la 
barra adjunta. El servei de la sala gran 
interior també es fa a taula però els 
plats provenen majoritàriament de la 
cuina principal.

- Finalment, hi ha un espai de restauració 
de més qualitat que se centra en la sala 
interior i a les terrasses adjacents que mi-
ren cap a l’oest, cap al domini esquiable.

L’accés del públic als espais de 
restauració es farà des de les terrasses, 
per altra banda, des de la carretera 
accedim als espais de servei de la planta 
semisoterrani.



107l’advARQUITECTURA

Um de nobit, 
quiaepellore veniati 
alias sum rate il mil 
nonsequam iure si

«L’objectiu del projecte és la creació 
d’un edifici integrat en el paisatge i 
l’entorn, que recordi les formes i els 
materials de la construcció tradicional 
de muntanya»



>>> Els espais interiors prioritzen la funcionalitat, el gaudir de les 
impressionants vistes i la creació d’espais acollidors
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Um de nobit, 
quiaepellore veniati 
alias sum rate il mil 
nonsequam iure siL’edifici destinat a restaurant, cons-

truït sobre la plataforma de la planta 
baixa, es realitzarà amb una estruc-
tura de fusta laminada composta per 
pilars, jàsseres i biguetes. A la façana, 
els pilars que suporten cada una de 
les biguetes tindrà també la funció de 
suport del mur cortina. Un dels objec-
tius de fer tota la planta baixa en fusta 
(estructura, coberta i façanes) és la 
d’optimitzar el temps de la construc-
ció ja que s’aniran definint els detalls 
finals d’aquests elements amb l’em-
presa constructora mentre es fan els 
treballs de la planta semisoterrani i 
es podran preparar al taller mentre es 
realitza l’obra de formigó. D’aquesta 

manera es guanyarà temps, ja que un 
cop arribin les peces a l’obra el temps 
de muntatge és molt inferior. 

Els murs exteriors de formigó es re-
vestiran amb murs de pedra seca. La 
cara exterior d’aquest mur serà incli-
nada per assimilar la idea d’un mur 
tradicional de contenció d’una feixa o 
el marge d’un camí.

PROMOTOR: EMAP, SAU (Estacions de 
Muntanya Arinsal-Pal, SAU)
ARQUITECTE: Orteu Riba arquitectes
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: Xavier 
Beal, Beal AEC enginyers
CONSTRUCTORA: UTE Cevalls-Locubsa



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

Av. Consell de la Terra, 14-16 
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Principat d’Andorra
Tel. 877 900 · Fax 877 901
cevalls@cevalls.com · www.cevalls.com

UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES

Nou edifi ci de serveis

Coll de la Botella
(Pal · VALLNORD)



NEU · ESQUÍ · SOPARS · PASSEIG AMB RATRAC · PARC DE CORDES · BIG ZIP · IOGA · CURSOS DE 
CUINA · POCOYÓ · RAQUETES DE NEU · TRINEUS · ZUMBA · SKIMO · ESCOLA · MOTOS DE NEU
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Enginyeria d’estructures i industrial col·laborador del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal Industrials col·laboradors del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal

enginyeria d’estructures

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

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

www.contar.adTel. 80 10 20

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

Des de 1952



Industrials col·laboradors del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal

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

Carrer del Parnal · Edifi ci Prat de la Casa · Bloc D, Local 5 · AD700 Escaldes-Engordany · Principat d’Andorra · Tel. 866 204 · installacionsnunez@gmail.com

Sanitaris · Mobiliari · Accesoris

Instal·lacions Sanitàries

NUÑEZ S.L.

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

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



Industrials col·laboradors del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal

EDIFICI DE SERVEIS
COLL DE LA BOTELLA
VALLNORD / PAL · ARINSAL

ENERGIES 
RENOVABLES

LAMPISTERIA

CALEFACCIÓ

CLIMATITZACIÓ

SPA
WELLNESS

COL·LECTIVITATS

BANYS

La Comella, 4-6  / AD500 Andorra la Vella  /  Andorra  /  T (+376) 802 626  /  www.jocor.ad

RAMILO
CONSTRUCCIONS

PEDRA NATURAL

EMPRESA COL·LABORADORA EN LA VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA 
C/ de les Escoles 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma
T (+376) 723 937 · M (+376) 322 343 - 358 707  ·  F (+376) 723 940 · construccionsramilo@gmail.com

www.construccionsramilo.com

GRUP RULL
Constructors de cuines 
professionals des de 1940

INSTAL·LACIONS D’HOTELERIA, RESTAURACIÓ I COL·LECTIVITATS

INSTAL·LACIÓ DE LA CUINA DEL NOU EDIFICI DE SERVEIS DEL COLL DE LA BOTELLA

TROBEU-NOS A: 
C/ de l’Alzinaret, 5 · AD500 Andorra la Vella · TLF: +376 75 00 75 · andorra@gruporull.com

www.gruporull.com



Industrials col·laboradors del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal Industrials col·laboradors del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT
REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR

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

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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



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

Industrials col·laboradors del Nou Edifici Coll de la Botella · Vallnord · Pal / Arinsal

Vestidors, cuines i fusteria en general

T’ho posem fàcil  T +376 804 440
interfusta@andorra.ad

INTER
F U S T E R I A
fusta

Fibra de 
carboni

Aïllamentss

Impermea-
bilitzacions

impal@andorra.ad
Mòbil (+376) 354 289
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HERMITAGE MOUNTAIN RESIDENCES · SOLDEU

Luxe a peu de pistes
Quan pensem en una escapada a la muntanya, 
ens imaginem en un espai acollidor envoltat de 
natura, amb una arquitectura on predomina 
la fusta i amb vistes sobre les muntanyes 
nevades…
Doncs bé, existeix, i trobem aquest paratge a 
Andorra, a l’Hermitage Mountain Residences.

TEXT: REDACCIÓ
FOTOS: HERMITAGE MOUNTAIN RESIDENCES · ÒSCAR LLAURADÓ
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Un xalet de residències exclusives situat a 
Soldeu a 1.850 metres d’altitud i a peu de 
pistes de l’estació de Grandvalira.

Es tracta d’una obra de rehabilitació 
d’un edifici ja existent, que mantenint la 
carcassa estructural, està integrada amb 
la imatge conjunta de l’Hotel Hermitage i 
l’Hotel Village, una continuïtat plenament 
en consonància amb l’estil andorrà.

Un edifici que es nota que arquitectònica-
ment ha evolucionat però sempre mante-
nint el mateix llenguatge entre les edifica-
cions.

L’estil característic del país utilitzant pedra, 
ferro i fusta, l’han aprofitat de manera 
excel·lent a l’hora de combinar-ho amb 
el luxe més exclusiu en els acabats i 
l’interiorisme. 

Una decoració moderna, plena de confort 
i la millor qualitat. Sense oblidar que dis-
posen del mateix nivell de servei i hospi-
talitat que els Sport Hotels Resort & Spa.

Consta de 9 residències exclusives distribuï-
des en 4 plantes, dividides en espais amplis i 
acollidors. Amb superfícies que oscil·len en-
tre els 120 i els 500 m². Amb vistes a la mun-
tanya i a les pistes d’esquí de Grandvalira.

De la singularitat arquitectònica que 
més presumeixen, és que «tot és de 
veritat». Amb això es refereixen al fet 
que «l’estructura de fusta que utilitzen 
no està sobreposada sinó que també és 
estructural. No són adorns, és l’estructura, 
tal com es feia antigament». 
Una raresa que requereix una tècnica 
molt depurada en el treball de fusteria i 
enginyeria.
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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A banda de ser veïns del domini esquiable 
més gran del sud d’Europa, la realització 
del projecte també ha tingut en compte 
la ubicació pel que respecta al poble 
de Soldeu. Seguint la premissa dels 
arquitectes que «un edifici forma part de 
l’entorn», han donat molta importància al 
fet que l’emplaçament del Residencial és 
porta d’entrada i sortida de la vila, i per tant, 
la integració en l’entorn i la façana exterior 
havia d’estar més que cuidada.

Ambientalment parlant, l’edifici està 
sotmès a uns elements d’eficiència 
energètica respectats al 100 % complint 
les màximes exigències de la normativa 
vigent. 

Aïllat perfectament, calefacció radiant 
a baixa temperatura i amb sistema 

de cogeneració, són actuacions que 
impliquen molt menys consum d’energia.

Així doncs, ja ho sabeu. Si busqueu un 
lloc per poder esquiar la millor neu amb 
allotjament a peu de pistes, amb confort 
excel·lent on poder gaudir de les finals de 
la Copa de Món d’Esquí Alpí 2019 des del 
balcó i passar uns dies inoblidables, aquí 
teniu un nou concepte de luxe pioner als 
Pirineus.

Un espai que ocupa llocs destacats en el 
posicionament del turisme més elitista i 
luxós d’Europa. 

CONSTRUCTORA: Calbó Alta Muntanya
ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 
OROBITG Arquitectura i Urbanisme i 
OB.enginyeria
INTERIORISME: Laura Pérez



Industrials col·laboradors Hermitage Mountain Residences

CRISTALLERIES 
PRINCIPAL

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

Schindler

C. Prada Motxilla 10 , AD500 Andorra la Vella  ·  Tel. 806 445  ·  www.schindler.com



Industrials col·laboradors Hermitage Mountain Residences Industrials col·laboradors Hermitage Mountain Residences

ESPECIALISTES EN 
RECRESCUTS DE PAVIMENT AMB XAPA LÍQUIDA 

I IMPERMEABILITZACIONS

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

Ctra. General de Canillo· AD100CANILLO
serrallerialaperecaus@gmail.com 

T 360 468 · 347 429

Sistemes de calefacció i climatització 
amb la màxima eficiència i professionalitat

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

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

TALLER: Ctra. de la Comella, 41 · Ed. Encorces  ·  local 5-5  ·  AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
J 815 261  ·  email: aiguatub@myp.ad



Industrials col·laboradors Hermitage Mountain Residences Industrials col·laboradors Hermitage Mountain Residences

INSTAL·LACIONS / REPARACIONS / ELECTRODOMÈSTICS

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

HERMITAGE MOUNTAIN RESIDENCES ENERGIES 
RENOVABLES

LAMPISTERIA

CALEFACCIÓ

BANYS

CLIMATITZACIÓ

SPA
WELLNESS

COL·LECTIVITATS

La Comella, 4-6  / AD500 Andorra la Vella  /  Andorra  /  T (+376) 802 626  /  www.jocor.ad

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

Empresa subministradora 
de material elèctric

SOLUCIONS EN
IL·LUMINACIÓ

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

Art, construcció i fusta:

Terra Vella, 7
AD500 Andorra la Vella

J+376 811235
tecnovit@tecnovit.ad

www.tecnovit.ad

Connectivity Solutions

D ANTENES

D TV HOTEL

D ÀUDIO PROFESSIONAL

D CIRCUIT TANCAT TV

D RÀDIO PROFESSIONAL

D WIFI



TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

Les millores efectuades a l’Hotel Piolets Centre, situat al centre del poble de 
Soldeu, s’han realitzat tenint en compte les peculiaritats, les oportunitats i 
les realitats de l’hotel. En conseqüència, són unes intervencions específiques 
a una situació privilegiada, entre la carretera general i les pistes d’esquí. Una 
oportunitat d’apropar els magnífics paisatges naturals als usuaris de l’Hotel 
i materialitzar-ne les qualitats i les riqueses. La intervenció general s’ha 
desenvolupat en quatre grans zones de l’Hotel, que es preservaven en un estat 
gairebé original, així com en el disseny i l’aplicació del nou logotip i imatge.

Materialització 
paisatgística

HOTEL PIOLETS CENTRE
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«Arbres (troncs i fulles), ens han 
inspirat per materialitzar uns marcs 
(finestres) de ferro natural que 
emmarquen les vistes de l’Hotel»



La primera àrea de treball ha estat l’ac-
cés principal, situat a la carretera gene-
ral. Anteriorment aquesta entrada era 
poc marcada per unes portes de petita 
escala, així com un sostre fals que re-
gularitzava les alçades de totes les en-
trades, Hotel i petits locals comercials. 
La proposta, primer de tot alliberava 

aquesta gran superfície porxada per 
marcar l’entrada principal de l’Hotel i 
gaudir així de més obertura a l’exterior. 
Aquesta intervenció ha continuat amb 
la materialitat existent de pedra negra, 
tot i que en el sostre s’ha volgut treba-
llar amb una tipologia més escultòrica 
per marcar i dignificar al màxim aques-

ta entrada. Inspirats dels paisatges de 
muntanya i penya del país, s’ha volgut 
«materialitzar la muntanya» seguint la 
forma del teulat que evocava ja aques-
ta morfologia geogràfica. Aquest treball 
escultòric ens ha portat a inspirar-nos 
també en la neu, el gel, l’aigua que en-
volta l’Hotel… generant una mena de 

cobriment immaterial realitzat amb 
xapa d’acer inoxidable deformada lleu-
gerament per generar reflexes i formes 
que evoquen els elements paisatgístics 
d’inspiració local. 

La segona zona és la recepció, zona 
lobby i bar. Aquí, s’ha treballat per 

equilibrar d’una banda els espais dis-
ponibles, aprofitant i proporcionant 
de millor manera les àrees d’acollida i 
recepció dels usuaris. Igualment, s’ha 
desplaçat el bar, abans central amb 
una zona tancada, per alliberar encara 
més espai donant-li continuïtat amb la 
recepció i, el més important, permetent 
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una millor visibilitat cap al paisatge pri-
vilegiat del qual gaudeix l’Hotel. Aquesta 
gran barra contínua aplica la nova imatge 
gràfica del logo, inspirada en les munta-
nyes, així com en les cobertes peculiars de 
l’Hotel, generant una superfície vibrant de 
ferro i fusta. D’aquesta manera, els usuaris 
que entren per la nova entrada es veuen 
acompanyats per aquesta barra de gran 
escala que connecta amb el bar, generant 
un vincle visual molt potent entre la carre-
tera general i les pistes d’esquí. Al centre 
de la zona de bar s’han generat dos grans 
elements escultòrics, inspirats en els bos-
cos i els arbres del paisatge proper, que 
serveixen de grans bancades. Aquestes 

actuacions (i com ho veurem més enda-
vant) que se situen entre l’arquitectura i 
el mobiliari permeten generar elements 
de gran escala però també funcionals, de 
manera que tinguin un gran impacte en 
l’espai per un cost reduït. Aquí, la mate-
rialitat és fusta i vegetació, el ritme dels 
llistons i els llums amb presència de ve-
getació genera dos elements escultòric-
funcionals de gran escala que ajuden a 
donar una centralitat al nou i ampli espai 
bar. Hi ha un tercer element d’aquestes 
característiques que ajuda a separar mí-
nimament la recepció del bar. El mobili-
ari participa, així com l’espai, en generar 
diferents zones d’activitat lligades al bar.

La següent zona que segueix la continuïtat 
entrada-recepció-bar és la del menjador. 
Aquest espai, de grans dimensions i 
inicialment massa obert generava una 
sensació de cantina oberta més que de 
menjador. A més, la situació privilegiada i 
especifica de l’Hotel feia que les primeres 
línies de taules cap a l’exterior fossin 
molt més interessants que la resta, que 
poc a poc es veien més allunyades de 
la llum natural, el paisatge, les vistes… 
I justament aquestes vistes i la realitat 
que es pot veure a través de les finestres 
són les que han inspirat uns marcs-filtre 
de grans dimensions, per «materialitzar 
les vistes». Aquestes vistes, quines són? 
Doncs boscos, i generalment de què es 
componen els boscos? D’arbres, és a 
dir troncs i fulles i és aquesta abstracció 
de les vistes que ens ha inspirat per 
materialitzar uns marcs (finestres) de 
ferro natural que emmarquen amb ritme 
i vibració elements vegetals inspirats en 
la realitat de les vistes de l’Hotel. Aquests 
marcs, a més de filtrar l’espai aportant 
intimitat i creant diferents zones, generen 
vibració i, sobretot, llum fent que siguin 

de nou uns elements escultòrics filtre 
i funcionals llums separadors. Aquests 
elements de gran escala transformen 
de nou l’espai interior gràcies a una 
escala entre arquitectura i mobiliari. A 
més d’aquests filtres, s’han renovat els 
mobles de suport dels bufets així com 
altres elements decoratius a les parets.

La darrera àrea d’intervenció seria a l’Spa 
on s’ha renovat l’atmosfera a través de 
diferents vinils i sobretot l’homogeneït-
zació dels colors de les parets. Una actu-
ació especial destinada específicament 
per als nens al voltant de la piscina petita 
amb miralls especials així com una gran 
«chaise longue» feta amb tubs de pisci-
na que envolta i decora el pilar central, 
generant com s’ha vist en altres zones un 
element de gran escala i impacte amb 
costos molt reduïts. 

La zona del jacuzzi també s’ha vist millo-
rada amb la utilització de llum càlida així 
com la de filtres perimetrals a les parets, 
per generar un espai molt més càlid i es-
pecial que anteriorment.  

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: 
MIQUEL MERCE ARQUITECTE
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Arquitecte i constructora de l’Hotel Piolets Centre Industrials col·laboradors de l’Hotel Piolets Centre

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

SEMPRE CREANT 
ESPAIS ÚNICS I INNOVADORS

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

Empresa subministradora 
de la il·luminació

SOLUCIONS EN 
IL·LUMINACIÓ



Industrials col·laboradors de l’Hotel Piolets Centre

Camp Riberaygua, c. de La Tartera · AD500 St. Coloma · Principat d’Andorra · T +376 722150 · M +376 367583 · F +376 722149 · serra.mundial@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

Més de 60 anys 1951-2018

1968

2018
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Quan un passeig natural és atractiu i ens adaptem al 

seu recorregut, el passeig se’ns fa agradable quan ens 

aporta el que busquem.

Ara bé, si on no hi ha cap passeig n’hi fan un i, a més 

adaptat a nosaltres, el volt se’ns farà més agradable i 

segurament, curt.

Això és el que ens proporciona el nou passeig del riu al 

Pas de la Casa.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : PAU IGLESIAS / TURI RIBERAYGUA / ÒSCAR LLAURADÓ

NOU PASSEIG RIU ARIEJA · PAS DE LA CASA

PASseja!
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TRAJECTE NOU PASSEIG



Es tracta d’una infraestructura que vo-
reja el riu Arieja al pas per la vila encam-
padana i pràcticament paral·lela a la 
frontera franco-andorrana. Es desple-
ga des de la Carretera General 2 fins al 
carrer de l’Abeurador, amb una longitud 
lineal que fa aproximadament 230 m, i 
se situa a les zones posteriors de les fa-
çanes dels edificis de l’avda. d’Encamp. 

Té tres punts d’accés: un per la Carre-
tera General 2 (inici o final), un altre 
pel carrer de l’Abeurador (inici o final) i 
un intermedi pel carrer de l’Arieja, que 

permet crear el recorregut a mida i una 
connexió entre el passeig i el poble. En 
el sentit longitudinal, el passeig s’adapta 
a les característiques pròpies del recor-
regut, que tot i la dificultat que com-
porta adaptar-se al traçat del riu sense 
envair-lo, hi trobem trams plans i altres 
amb cert desnivell, alleugerit per ram-
pes suaus que el fan molt accessible.

Si la comoditat del trajecte ja n’aug-
menta l’atractiu, encara ho fa més la 
distribució en sentit transversal, ja que 
la forma i la geometria varien constant-

ment. El recorregut té fins a 9 tipus de 
seccions diferents, amb unes variacions 
d’amplada que van des dels 1,5 als 5 me-
tres. La geometria es modifica cada cer-
ta distància, de manera que en alguns 
punts hi trobem un passeig més estret 
i descobert i en altres serà més ample i 
amb una pèrgola que ens cobreix. 

Aquest aprofitament de l’espai ve donat 
pel resultat d’un estudi minuciós per 
aconseguir el màxim aprofitament per a 
fer-hi diferents accions o activitats. Així, 
igual que trobem seccions que ens per-

meten relaxar-nos i gaudir del sol i les 
vistes de la muntanya, en altres punts 
tenim espais on esplaiar-nos més amb 
els petits de casa, fer estiraments físics 
després d’una bona caminada o arrece-
rar-nos si el temps canvia. Sempre gau-
dint de l’aire pur i les fantàstiques vistes 
de les muntanyes encampadanes.

Pel que fa a la construcció, s’ha tingut en 
compte reduir al màxim l’impacte am-
biental, això s’aconsegueix mitjançant 
una estructura metàl·lica que eleva una 
mica l’estructura respecte del terreny, 
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“un mirador fantàstic a prova 
de la dura meteorologia del 
territori, en un entorn verd 
lluminós a l’estiu i blanc 
nostàlgic a l’hivern.”



fonamentada sobre petites sabates de 
formigó i tota una sèrie de lames de 
fusta tractada com a paviment i reves-
timent. 

Les zones amples que toquen al carrer 
s’han fet amb gres que simula fusta, a 
causa de les exigències climatològiques.

Tot plegat un passeig fantàstic a prova 
de les condicions meteorològiques 

del territori i conjuntat amb un entorn 
verd lluminós a l’estiu i blanc nostàlgic 
a l’hivern.

En definitiva, una nova manera de 
connectar amb el que més ens agrada 
d’aquest país, la natura. 
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PROJECTE: Passeig Riu Arieja · Pas de la Casa

ARQUITECTES: Pau Iglesias & Turi Riberaygua

CONSTRUCTORA: Progec

>>> A la nit, podem gaudir del passeig il·luminat cada certa distància amb tires de LEDs que ens acompanyen en el 
trajecte longitudinal i van emmarcant la forma geomètrica de cada secció.



Arquitectes del nou Passeig del Riu Arieja al Pas de la Casa
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www.art-quitectura.ad    tel. 337824

Carrer dels Escalls 7, baixos | Tel. (+376) 80 50 50 | progec@progec.ad | AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra)

www.progec.ad

Compromís de servei
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serveisvf@hotmail.com

T (+376) 372325 · (+376) 815 024
Av. Sant Antoni, 38 · Edifici Carles, esc. B, 7-D

AD400 La Massana

COL·LOCACIÓ DE PARQUETS

MUNTATGE DE CUINES 
I TOT TIPUS DE MOBLES

INSTAL·LACIONS GENERALS

MANTENIMENTS

Camp Riberaygua, c. de La Tartera · AD500 St. Coloma
Principat d’Andorra · T +376 722150 · M +376 367583
F +376 722149 · serra.mundial@andorra.ad

CONSTRUCCIONES METALICAS BARCELO, S.L

Avda. Santa Catalina, 160
30150 La Alberca (Murcia) España

T +34 968841947
cmbarcelo@cmbarcelo.com

www.cmbarcelo.com

REVESTIMENT DE FAÇANES
MUR CORTINA

ALUMINI
FERRO

ACER INOXIDABLE
ESTRUCTURES METÀLIQUES 

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE AMB FUSTA

FUSTA ESTRUCTURAL, PERFILS, ENCADELLATS, 
THERMOWOOD

PROJECTES SINGULARS: 
PONTS, PASSAREL·LES, MARQUESINES

MECANITZACIÓ I TRACTAMENT A 
L’AUTOCLAU DE LA FUSTA

T. 93 822 82 46  
macusa@macusa.es

Adreça i contacte 
de l’empresa:

www.macusa.es
Pol. Cantallops, s/n  
08611 OLVAN (Barcelona)

T. 93 822 82 46  
macusa@macusa.es

www.macusa.es
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ

Aquest projecte es correspon a una de les quatre Fases en què s’estructura 
tot el Projecte de Passeig de Mojacar i Itinerari cultural d’Encamp.

Tot el Passeig té una longitud de 1100 m que va des de l’església de Santa 
Eulàlia, Encamp Vell, fins a Les Bons.

El Tram de Passeig de Mojacar, que és el tram que s’ha obert té una 
longitud de 225 m. 

Projecte de Passeig, que a part de ser un lloc de passejada i d’estada, 
té la voluntat d’unir Encamp Vell amb Les Bons, marcant durant el seu 
recorregut els nuclis històrics de la Vila d’Encamp, com són La Mosquera 
i El Tremat.

NOU PASSEIG MOJACAR · ENCAMP

Nou itinerari cultural
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Centre Esportiu 
i Sociocultural 
d’Encamp

Oficina 
Turisme

Escola Francesa 
d’Encamp

Malgrat la seva longitud, té la volun-
tat de no ser un projecte longitudinal, 
sinó que s’entengui transversalment i 
en relació constant amb el que passa 
en les seves vores.

Es vol remarcar i diferenciar amb mol-
ta claredat cada fase, el motiu és de 
no ser un trajecte avorrit i monòton 
en tot el seu trajecte sinó que en cada 
zona es vegin elements diferents res-
ponent a les necessitats, situacions 
i característiques de cada tram, tot i 
que hi ha una coherència unificadora 
quant a materials en tot el seu recor-
regut.

Les actuacions i accions quant a pro-
jecte, les podem enumerar de la se-
güent manera:

1.- S’ha reforçat el voladís existent, 
que es trobava en molt mal estat, s’ha 
fet una feina de reforçament de l’es-
tructura per part de l’Enginyeria i s’ha 
alliberat pes amb el seu cantell i amb 
materials lleugers.
També s’han renovat totes les xarxes 
d’instal·lacions i de serveis del Pas-
seig.
2.- S’ha volgut donar una sensació 
de més amplitud al Passeig, això s’ha 
aconseguit fent les baranes més fines 

Per tant, es tracta d’un recorregut 
cultural, històric i arquitectònic mar-
cant visuals d’interès i reflectint la 
trama social de llarga tradició de la 
Parròquia. 

Durant els treballs de la 3a fase, es 
col·locaran unes fites marcades a 
les jardineres que remarcaran enca-
ra més aquesta voluntat cultural de 
l’itinerari.
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«La irregularitat dels 
barrots representa la 
força d’un poble contra 
les inclemències d’un riu 
fort de muntanya.»



i suprimint els bancs antics amb molt 
pes visual amb bancs més lleugers.
3.- S’han suprimit les barreres arqui-
tectòniques. S’han substituït les esca-
les per rampes, fent un Passeig adap-
tat per a tothom.
4.- Si hi ha un element diferenciador i 
propi del Projecte, aquest element és 
la barana.
La barana, a part de la seva funció de 
protecció, ha volgut representar el 
que és un riu de muntanya, on en les 
èpoques de desgel baixa amb molta 
força, fent que la vegetació o arbres 

que hi ha a les seves voreres lluitin 
contra la força de l’aigua, agafant-se 
fort a terra i creixent d’una forma ir-
regular suportant la força del corrent.
Això s’ha volgut representar en la ba-
rana, fent-la forta i irregular, donant la 
sensació que es lluita contra la força 
del corrent.
També s’ha volgut donar un home-
natge a la gent que va lluitar i patir els 
aiguats del 1937 i del 1982, que des-
prés de veure i patir la força del riu, i 
gràcies a la unió de les persones de la 
Parròquia, es va poder reconstruir el 

que el riu es va emportar. Això ho hem 
volgut remarcar en els sumatoris de 
les barres de la barana. La irregularitat 
dels barrots representa la força d’un 
poble contra les inclemències d’un riu 
fort de muntanya.
5.- També s’ha volgut que hi hagi un 
fàcil manteniment en tot el llarg del 
Passeig amb materials i elements ar-
quitectònics senzills i duradors.
6.- En aquest tram s’ha volgut marcar 
un ritme mitjançant les jardineres i 
amb l’ajuda del verd de les plantes fer 
un passeig molt relacionat amb la na-
tura existent al llarg del riu.

7.- Marca l’entrada des del Pont de les 
Escoles com una ròtula d’unió dels 
dos Trams, també com porta d’en-
trada des d’Encamp, fent una plaça 
d’estada, de descans, d’espera i de 
començament de la passejada al llarg 
de tot el recorregut d’unió dels dife-
rents nuclis històrics de la Parròquia.
8.- També s’ha volgut donar molta for-
ça al recorregut nocturn a través del 
tractament de la llum, no només com 
un simple fet d’il·luminació del tram 
sinó també com llum d’acompanya-
ment durant la passejada, això s’ha 
aconseguit amb una il·luminació amb 

leds des de l’interior del passamà en 
tot el llarg del recorregut.

Amb tot, una obra emocionant amb 
diversitat d’atractius per a tot tipus de 
visitants. 

PROJECTE: Passeig Mojacar · Fase 2 · Encamp
ARQUITECTES: 
Pere Cervós, Ana M. Federico i Eva M. Dalmau
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: 
Eva M. Dalmau
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: Sinus Enginy
CONSTRUCTORA: Construccions Roca
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Av. Santa Coloma, 89 - 1r, 2a · AD500 Andorra la Vella
Tel. 868942 · E-mail: pcervos@andorra.ad

Arquitectura nou Passeig Mojacar · Fase 2 · Encamp



Arquitectura i enginyeria del nou Passeig Mojacar · Fase 2 · Encamp

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

edalmauj@coac.net

EVA M. DALMAU

arquitectura i enginyeria sostenible

c/del Pui, 2 , pl-2 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · T. +376 824 178 · esinus@andorra.ad
www.sinusenginy.com

FASE 2   ·  ITINERARI CULTURAL ENCAMP

www.construccionsroca.ad

Av. de Rouillac, 19 bis
LES BONS _ AD200 ENCAMP

(Principat d’Andorra)
Tel. 73 12 15 _ Fax 832 680

construccionsroca@andorra.ad

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació
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ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

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

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

SOLUCIONS 
EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació

Carrer de Lòria, 12 AD600 
Sant Julià de Lòria Andorra

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

www.gruplomi.com

emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma
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Amb vistes magnífiques sobre el solà de la Moixella i tota l’àrea sud de la Parròquia de 
Sant Julià de Lòria. 

Situat a Juberri, en una zona residencial tranquil·la i molt assolellada, a una altitud de 
1.285 m, en una de les urbanitzacions més exclusives del Principat, a pocs minuts de Sant 
Julià de Lòria

TEXT:  AUXINI · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · AUXINI

XALET A JUBERRI · SANT JULIÀ DE LÒRIA

Modern & elegant



El xalet, de 550 m2 construïts i amb 
acabats d’alta qualitat, té espais i 
volums amplis amb un total de 4 ni-
vells, ascensor, un aprofitament òp-
tim de les superfícies i molta llum.

El propietari l’ha fet dissenyar i 
construir amb la intenció de ven-
dre’l.

La calefacció funciona amb energia 
geotèrmica, distribuïda per terra ra-
diant, amb cortina d’aire a les sorti-
des al jardí per la cuina i la sala. Ac-
tualment, la geotèrmia és l’energia 
més econòmica i sostenible.

La planta inferior disposa de garat-
ge per a 7 cotxes, bugaderia, bany 
de servei i el local tècnic per a la 
caldera de geotèrmia i els dipòsits 
acumuladors de l’aigua calenta sa-
nitària i dels circuits del terra radi-
ant.

>> La cuina, lluminosa, està equipa-
da amb mobiliari de portes vidrades, 
en tons grisos i blancs, amb una illa 
central de treball, taulell de Silesto-
ne blanc que incorpora una segona 
aigüera pensada per a la preparació 
dels aliments. 

Zona tranquil·la 
i molt assolellada, a 
una altitud de 1.285 m.
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A la planta baixa hi trobem l’entrada 
principal, amb un vestíbul gran que 
fa de nus d’unió entre la zona de dia, 
al sud, la zona de nit (dormitoris), al 
nord, i el jardí, a l’oest.

A la zona de dia hi ha la cuina i el 
gran saló.
 

El gran saló es compon de la zona 
de menjador i la zona d’estar, amb 
un sostre alt i inclinat que gene-
ra un volum generós en el qual s’hi 
ha encabit una sala auditori a un 
nivell superior de la sala. Des del 
saló s’accedeix a aquesta sala per 
a instal·lacions audiovisuals mitjan-
çant una escala de ferro i vidre, de 
disseny avantguardista.
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La segona planta alberga la suite 
principal, amb una terrassa amplia, 
el vestíbul-vestidor i un gran bany 
amb lavabo i dutxa dobles, una de 
les quals amb columna d’hidromas-
satge. 

A la zona de nit hi ha l’ascensor i el 
nucli d’escala que connecta els 4 ni-
vells, un bany de cortesia i una habi-
tació gran amb bany complet. 

Aquesta estança es pot utilitzar com 
a suite, despatx, gimnàs, etcètera.

A la primera planta hi ha 2 dormito-
ris, 1 bany complet i un local de de-
sembaràs.

PROJECTE: Xalet a Juberri
ARQUITECTE: Josep Adserà
CONSTRUCTORA: Auxini

174 l’adv ARQUITECTURA



Industrials col·laboradors Xalet a Juberri · Sant Julià de Lòria

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

J 827 777 · 325 933

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000 DISTRIBUÏDOR I 

INSTAL·LADOR DE:

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Empresa Constructora del Xalet a Juberri · Sant Julià de Lòria
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Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma - Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad
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

ENERGIES RENOVABLES: GEOTÈRMIA, AEROTÈRMIA, SOLAR I BIOMASSA

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

www.delgadoinstallacions.com www.delgadoinstallacions.com

Ctra. de la Comella, ed. Encorces, 6a pl.,  local 602
Tel. +376 810 022 · AD500 Andorra la Vella

delgadoinstallacions@andorra.ad emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma



impexelec@impexelec.com · www.impexelec.com

CENTRE BOSE 
ofereix les millors solucions dirigides als 
apassionats més exigents de la imatge i del so

Al CENTRE BOSE d’Andorra la Vella hi trobem el millor en equipaments de sonorització per 
a la llar i el sector professional. Un espai exclusivament dedicat als productes i les novetats 
de la marca Bose. Vine, experimenta i sent la gamma de «home cinema», barres de so per 
a TV, equips compactes domèstics, reproductors bluetooth portàtils, auriculars sense fils, 
etcètera.

S’ofereix la possibilitat de provar en viu 
els sistemes més actuals de Home Cine-
ma i de difusió musical en les diferents 
habitacions de la casa, tot sense fils amb 
aplicacions com BOSE CONNECT i BOSE 
SOUNDTOUCH, gràcies a les tecnologi-
es Bluetooth i wifi. Una sala dedicada al 
Home Cinema, amb projector de vídeo 
d’alta definició i pantalla de cine desperta 

els desitjos de provar sensacions fortes 

en un entorn privilegiat.

Els músics tindran la sort de poder endo-

llar els instruments i els micròfons a les 

diverses sonoritzacions portàtils presen-

tades i provar-ne a l’instant la qualitat i la 

potència.

Els enginyers i els arquitectes tindran la 

màxima informació en tema de sonorit-

zació professional d’espais com sales de 

reunions, de convencions, teatres, cine-

mes, botigues, espais comercials, hotels, 

bars musicals, discoteques, llocs públics, 

de culte, poliesportius, estadis, pistes 

d’esquí…

IMPEXELEC SLU, C. Prat de la Creu 15 · AD500 Andorra la Vella · T. +(376) 88 21 21

CENTRE BOSE ANDORRA
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Si cada 

un de nosaltres ens po-

séssim a fer una llista de les coses 

imprescindibles de l’època de Nadal, molt 

probablement seria molt llarga. I si ampliem 

l’univers de l’enquesta a totes les cultures o països, 

seria interminable. Però si alguna cosa no faltaria en 

cap d’aquestes llistes, serien els llums de Nadal.

No hi ha Avet vora la llar de foc, pessebre o balcó de casa 

al qual no se li pengin unes llumetes blanques, de colors i 

segurament, intermitents. Fa que l’ambient, per més quoti-

dià i rutinari que sigui, es converteixi en un espai especial 

i vibrant.

Els temps canvien, tot es modernitza, els pobles i les 

ciutats creixen abraçant noves tradicions i cultu-

res que arriben de països llunyans. I amb tot, 

l’ús de la llum és comú en totes les acti-

vitats i les decoracions.
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A casa nostra, per Nadal, engalanem els nostres carrers i carrerons 
amb llums que ens traslladen a un món d’il·lusions i d’emocions. 
Transforma els dies normals en especials.
Esperem cada any aquell moment que ja hem convertit en un esde-
veniment anual, el moment de l’encesa de les llums de Nadal dels 
nostres pobles i viles.

TEXT: REDACCIÓ 

El protagonista 
indiscutible

És el tret de sortida a una època en la 
qual la màgia regna per a tota la po-
blació i la llum és protagonista indis-
cutible d’aquest món d’il·lusions.

A més, la innovació tecnològica per-
met reduir cada cop més el consum i 
augmentar la lluminositat. 

Tot i agradar-nos les tradicions també 
sabem aprofitar les coses bones que 
ens aporta la tecnologia…

La llum ens trasllada records i anhels, 
i poder-ne gaudir per allà on passe-
gem o a la vora de la llar, sempre ne-
cessitarem sentir-nos acompanyats 
per l’ombra de la llum.

DOSSIER IL·LUMINACIÓ
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Decora la teva llar amb llum
És increïble el que la il·luminació LED de Philips pot fer per 
tu, i utilitzant un 80% menys d’energia.

ESTADI 
NACIONAL

Feliç              2018
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Un any més, des de Cairó, hem participat en l’espectacle nadalenc 
del país il·luminant carrers, façanes, centres comercials, botigues, 
restaurants, places, mercats de Nadal, jardins i cases unifamiliars. 
Amb els nostres proveïdors hem realitzat projectes amb propostes 
innovadores adaptades als requeriments dels clients: amb motius de 
LED, garlandes, elements decoratius lluminosos, autòmats i creaci-
ons especials.

El nostre projecte més emblemàtic i 
espectacular ha estat realitzar tota 
la il·luminació del Centre Comerci-
al Illa Carlemany, tant interior com 
exterior. A l’espai interior, per la 
decoració general hem penjat del 
sostre centenars de bombetes de 
LED Vintage que donaven un efec-
te de cel estrellat. L’element pro-
tagonista ha estat sobretot l’arbre 
recobert d’autòmats que pujaven i 
baixaven escales, entraven i sortien 
de capses i que destacaven perquè 
cantaven cançons nadalenques i in-
teractuaven amb la quitxalla cada 
mitja hora.

Al Comú d’Andorra la Vella, hem il-
luminat diversos carrers del casc 

antic, del cap del carrer i de Prada 
Ramon. S’ha tornat a il·luminar amb 
els nostres productes el mercat de 
Nadal de la plaça del poble i la plaça 
Rebés.

Al Comú de Sant Julià, hem il-
luminat les façanes de l’edifici co-
munal amb dues banderes d’An-
dorra gegants, la façana del centre 
cultural de la Germandat i altres 
petits espais de la vila amb ossos, 
cérvols i arbres lluminosos.

Altres dels nostres projectes nota-
bles han estat la façana del Centre 
Comercial River, el mercat de Nadal 
de La Massana, l’accés exterior de 
l’Hotel Nòrdic i la Borda de l’Avi. 

Il·luminem 
el Nadal

DOSSIER IL·LUMINACIÓ
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Il·luminació de Nadal · Illa Carlemany

Poblet de Nadal · Plaça del Poble · Andorra la Vella

Poblet de Nadal · Plaça Rebés · Andorra la Vella

Il·luminació de Nadal · Govern i Comú de Sant Julià de Lòria

Il·luminació de Nadal · Comú de Sant Julià de Lòria

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

Distribuïdors oficials de:

Solucions 
en il·luminació
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Diuen els experts del fengshui que un canvi en la decoració o un simple 
moviment dels mobles comporta modificacions en els teus sentits. Amb 
la il·luminació passa una cosa similar.
Si creus que tens un ambient fosc, poc original o, si més no, poc actualit-
zat, no t’ho pensis més, endinsa’t en la il·luminació LED.

Amb la il·luminació LED qualsevol es-
pai recobra força i originalitat… Grà-
cies a les seves qualitats avantatjoses, 
l’àmplia gamma de colors, de perfils 
d’alumini i de les diferents formes de 
col·locació obtenim una imatge visual 
lineal, elegant, moderna i sobretot una 
bona il·luminació que ens permet que 
un espai que passava desapercebut re-
cobri la importància que li volem donar.

A causa dels avenços, el LED ens dona 
l’oportunitat de crear espais d’un alt dis-
seny amb poca dificultat de maniobra, 

ja que gaudeix d’un gran ventall d’acces-
soris que ens permeten una col·locació i 
un funcionament perfectes.

L’empresa TOTLED disposa d’un gran 
ventall d’aparells de regulació, recep-
tors, comandaments i l’última tecno-
logia en control iPhone-Android, dmx, 
dali, 0-10V…

I un fet que sempre és d’agrair, trobaràs 
un assessorament personalitzat en tot 
tipus d’il·luminació LED, llums decora-
tius i molt més. 

Deixa’t portar 
per la llum

DOSSIER IL·LUMINACIÓ

>>> Deixa’t portar per la llum, segueix la llum, il·luminat… descobreix un 
món que pot fer que vegis la vida des d’una perspectiva molt diferent de 
com l’has vist fins ara.

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

Il·luminació del nou passeig al riu Arieja al Pas de la Casa
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www.ledind.com

· Estalvi energètic i econòmic 
· Reduir el consum elèctric de llum fins al 80%

· Duració, fiabilitat, resistència i gran adaptabilitat

la tecnologia eficient, 
ecològica i del futur

en fabricació  i 
comercialització

Especialista

Per a més informació i productes 
consulteu la nostra pàgina web

LED: 

Cada projecte una solució. Llum funcional al servei dels 
projectes més exigents.

La llum és gairebé infinita i, com tot, 
requereix la seva especialització. I la 
nostra, sens dubte, ha estat la llum 
funcional. Segurament vam ser, en els 
inicis de la tecnologia LED, una de les 
primeres empreses en tenir clar aquest 
concepte. Tot el nostre catàleg i pro-
duccions han anat i continuen anant 
enfocats a complir aquest objectiu.

La llum funcional és aquella que 
requereix un alt nivell de qualitat 
a l’hora de la producció. Tots els 
elements utilitzats han de ser de 
gamma alta, que facin possible que 
els llums de LED funcionin amb total 

harmonia. Moltes de les nostres 
lluminàries treballen de forma 
contínua 24 hores - 365 dies a l’any, 
a més d’estar col·locades en entorns 
hostils, com poden ser estacions 
d’esquí, on tant la temperatura com 
el vent exigeixen el millor de cada 
component, o simplement en hotels, 
on estan enceses constantment.

Per tot això, parlar d’una lluminària 
LED és parlar d’una solució per a 
cada necessitat. I això és el que fa 
que les nostres lluminàries tinguin 
el rendiment i la durabilitat més 
equilibrats del mercat. 

IL·LUMINA EL 
TEU FUTUR

de productes d’il·luminació LED

A Ledind tenim un objectiu, i no és només il·luminar, sinó 
fusionar la llum amb els espais que il·luminem.

Carrer dels Coberts  ·  Sispony · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · Tel.: 685 100  ·  r@disgol.com



Av. d’Enclar, 65
Prat Salit, nau 2
Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella
Pt. d’Andorra
Tel. +376 829 537
icasals@emyp.com

TV - SATÈL·LIT
ÀUDIO - VÍDEO
VIGILÀNCIA - CTTV
FIBRA ÒPTICA
WIFI - XARXES
MEGAFONIA 
SONORITZACIÓ

Av. Tarragona, 67
AD500 Andorra la Vella 

Tel.: +376 826 007 
Mòbil: +376 695 448

email: sigarled@andorra.adIL·LUMINACIÓ LED DOMÈSTICA I INDUSTRIAL

C/ Terravella, 21 Local 1 
AD500 Andorra la Vella 

Tel.: +376 824 432 
Mòbil: +376 328 248

email: sielec@andorra.ad

IL·LUMINACIÓ LED DOMÈSTICA I INDUSTRIAL

Av. Tarragona, 67
AD500 Andorra la Vella 

Tel.: +376 826 007 
Mòbil: +376 695 448

email: sigarled@andorra.ad

C/ Terravella, 21 Local 1 
AD500 Andorra la Vella 

Tel.: +376 824 432 

Av. d’Enclar, 65
Prat Salit, nau 2
Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella
Pt. d’Andorra
Tel. +376 829 537
icasals@emyp.com

ELECTRICITAT

MANTENIMENTS

AIRE CONDICIONAT

MAQUINÀRIA PER HOSTALERIA

VIGILÀNCIA - CTTV
FIBRA ÒPTICA
WIFI - XARXES
MEGAFONIA 
SONORITZACIÓ

C/ Terravella, 21 Local 1 
AD500 Andorra la Vella 

Tel.: +376 824 432 
Mòbil: +376 328 248

email: sielec@andorra.ad

Tel.: +376 824 432 
Mòbil: +376 328 248

email: sielec@andorra.ademail: sielec@andorra.ad

SHOWROOM: 

EQUIPAMENTS HOTELERS: 



194 l’adv DOSSIER IL·LUMINACIÓ 195l’advDOSSIER IL·LUMINACIÓ 194 l’adv DOSSIER IL·LUMINACIÓ 

Qualsevol que parli d’un projecte 
d’il·luminació amb coneixement de 
causa sap que aquest tipus de feina 
ha d’estar sempre adaptada a les ne-
cessitats d’un usuari. En el cas d’una 
il·luminació exterior aquest paràme-
tre agafa una dimensió més gran, per 
quant la seva projecció va més enllà 
de les consideracions prèvies i els 
paràmetres amb què serà revisada 
un cop feta i aquests seran variables 
en funció dels ulls que l’admirin. Si, a 
més, la il·luminació està destinada a 
un espai tan emblemàtic com és VI-
VAND, probablement un dels espais 
comercials més importants del país, 
el nivell de responsabilitat serà direc-
tament proporcional a la transcen-
dència d’aquesta obra. És a partir de 
totes les consideracions que aquest 
projecte agafa forma i, de manera 
gairebé natural, agrupa un equip in-
terdisciplinari el qual, com ha quedat 
palès, dona el millor de si mateix en 
cadascun dels àmbits de treball per 
dur a terme la que, a dia d’avui, és la 
instal·lació d’il·luminació de Nadal 
més important feta al país fins ara. 

Dissenyar un sostre de llums de les 
dimensions del que s’ha instal·lat a 
Escaldes –Engordany aquest any és 
una feina de molt temps enrere. Sen-
se dubte, neix de l’interès per part 
de l’equip de govern de la parròquia 
de donar a la zona un ambient nou, 
màgic i diferent. Novelec, com a ges-
tor de projectes d’il·luminació es va 
interessar des del primer moment 
per aquesta nova necessitat lumíni-
ca evidenciada posada a concurs pel 
Comú d’Escaldes. Estaven molt cla-
res les premisses de treball amb què 
el Comú volia dur a terme aquest 

projecte: no es podia traspassar 
cap línia d’elegància que discordés 
amb la mateixa essència de l’avin-
guda VIVAND. La directriu de treball 
sempre va ser mantenir un rigor en 
el projecte d’acord als criteris bàsics 
en què el Comú d’Escaldes es mou 
d’un temps ençà: bellesa, seriositat, 
rendiment i elegància.

Des del mateix disseny de les estruc-
tures que havien de suportar el pes 
del sostre lluminós, Novelec pretén 
que la integració de les mateixes 
sobre l’escenari de VIVAND sigui el 
menys invasiva possible. Per aquest 
motiu els daus que es fabriquen per 
a suportar tot el disseny estan co-
berts amb un revestiment estètic 
que integra l’estètica del mobiliari 
urbà ja existent a l’avinguda Carle-
many. A més, es decoren amb la in-
tenció, com així va ser, que el Comú 
pugui utilitzar les superfícies per po-
der deixar l’empremta comunicativa 
amb què vol explicar els eixos bàsics 
de la instal·lació que es du a terme.

El color que es tria per a la part 
física del sostre, és a dir, allò que fa 
referència al seu punt estructural, és 
el negre. Aquesta tria tampoc no és 
gratuïta, per quant és un color molt 
poc invasiu i de molt poca afectació 
visual. D’aquesta manera, malgrat 
ser inevitable, per temes de pes, 
haver d’instal·lar aquests daus de 
formigó de 3 tones, el que es pretén 
és que tinguin el menor protagonisme 
possible. Hem de pensar que, un cop 
dissenyat el sostre, el que es busca 
és que es pugui sostenir tot amb el 
menor nombre de daus possible, 
aconseguint inclús tirades de 40 

TEXT: JOAN MELLADO · DEPARTAMENT DE PROJECTES NOVELEC 

El dia en què tota una sèrie de gent es posa d’acord per fer quelcom gran i 
espectacular, només la il·lusió és el combustible per dur-ho a terme.
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«Si la il·luminació està destinada 
a un espai tan emblemàtic 
com és VIVAND, el nivell de 
responsabilitat serà directament 
proporcional a la transcendència 
d’aquesta obra»

Quan la llum 
no és només llum

NOVELEC / VIVAND
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metres entre columna i columna. 
Sense dubte, el repte tècnic d’assolir 
aquesta separació entre els pilars 
va ser un dels detonants per a què 
el Comú es decantés pel projecte 
presentat per l’empresa Novelec.

Seguint amb la tria cromàtica dels 
elements que havien de conformar 
tot el muntatge, arribem a les gar-
landes. En aquest cas, el color triat 
per al cablejat que les uneix és el 
blanc. El motiu radica en l’interès 
d’aconseguir crear un sostre que, 
durant el dia, és a dir, en els mo-
ments en què la llum no funcionava, 
la sensació superior a nivell visual 
fos de claredat i espai. L’efecte túnel 
quedaria relegat només, doncs, als 
moments en què la llum fes un efec-
te envolupant i màgic. 

Un altre punt que es va haver de par-
lar molt amb els equips de treball 
i en diverses reunions amb els tèc-
nics i amb els il·luminadors, així com 
amb el mateix Comú d’Escaldes-
Engordany, va ser la tria del color de 
la llum general del sostre. Les opci-
ons per a aquest tipus d’instal·lació 
passen per dues possibilitats clares: 
la llum blanca en temperatura de 
color de 5200 graus Kelvin o bé, la 
llum càlida que dona la instal·lació 
actual amb uns 2200 graus Kelvin. 
Hi ha un motiu definitiu que aporta 
la llum càlida i que, de nou, s’inte-
grava amb les especificacions de la 
zona on s’havia d’instal·lar el sostre: 

la tranquil·litat. Tractant-se d’una 
zona de passeig comercial, el que se 
cercava amb la tria de la llum càli-
da, era que el visitant es trobés més 
còmode i tranquil a l’hora de mou-
re’s per aquesta zona il·luminada, 
de manera que l’experiència fos més 
agradable a la vegada que, a poc a 
poc, pogués gaudir de l’essència del 
sostre sense pressa. L’objectiu de la 
llum càlida a nivell de zones comer-
cials, malgrat diferents opinions dels 
professionals sobre aquest punt, és 
important si el que es pretén és una 
visita lenta, inclús de compra més 
reflexiva, per sobre de la possibilitat 
de la llum blanca la qual, a vegades, 
genera més dinamisme però potser, 
estades de més curta durada.

Un altre punt importantíssim en què 
el Comú tenia molt clar com volia 
que fos la instal·lació, era la qüestió 
ambiental. Es demanava treballar 
amb materials que haguessin estat 
fabricats amb les mínimes emissions 
de CO2 possibles. Gràcies a la tasca 
de molts anys de treball, el fabricant 
Blachere donava resposta a aques-
ta especificació. El seu sistema de 
treball està basat en una fabricació 
amb molt baixa emissió de CO2 i amb 
materials que aporten una molt bai-
xa influència electromagnètica sobre 
l’usuari. Cal tenir en compte que un 
sostre elèctric d’aquestes dimensions 
ha d’estar molt ben estabilitzat per tal 
que la influència de les ones sigui nul-
la, com ha estat en aquest cas.
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>>> A prop de la plaça Coprínceps es va triar 
una il·luminació nadalenca molt més familiar.

En darrer terme, dins el mateix pro-
jecte es va preveure la idea de donar 
a l’avinguda Carlemany una zona més 
decorativa, amb elements suspesos 
per tal de trencar una possible mo-
notonia lumínica que al final podia 
desvirtuar la mateixa força del sos-
tre lumínic. Aquesta zona va ser la 
d’aproximació a l’emblemàtica plaça 
Coprínceps. Per aquest espai es va 
triar una il·luminació nadalenca molt 
més familiar, lligada a un arbre de 
dotze metres d’alçada i unes estruc-
tures que suspenien unes bombetes 
gegants amb LEDs en moviment que 
donaven tota una sensació nova a la 
passejada per l’avinguda. La combi-

nació d’aquest enllumenat a la part 
alta del carrer amb uns muntatges 
amb motius d’animals de neu il-
luminats, donen a aquesta zona, tal 
com diem, un caràcter més familiar 
en què els infants prenen el màxim 
protagonisme.

En definitiva, si hi ha alguna cosa que 
envolta tot el projecte d’il·luminació 
de Nadal d’aquest passat any 
2017 a Escaldes, és el fet de tenir 
ànima i estar tot ell pensat en un 
conjunt. Les idees, l’equip de treball 
i la materialització del mateix van 
alimentades amb millor combustible: 
la Il·lusió. 

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

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

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

climatització i controlc electricitate energies renovablesr lampisterial

Industrials col·laboradors del projecte d’il·luminació de Novelec per a VIVAND 

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717 www.placodesignandorra.com
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retratsmúsicsandorra 

Silenci
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS DE L’EXPOSICIÓ: FLICKR GOVERN D’ANDORRA

FOTOS: PEP AGUARELES, LLUÍS CASAHUGA, JOSE OTERO I ROBERT VERDAGUER

Us presentem un llibre que extreu i transmet sensacions. 
Aquest era l’objectiu principal a assolir per part de l’ànima del projecte, Pep Aguareles.
El llibre «retratsmusicsandorra» és una publicació amb una tirada de 300 exemplars, de 
gran format i d’altíssima qualitat en què es retraten una selecció de 66 músics del país.
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El projecte consta de 66 instantànies, materialitzades 
en un gran i luxós llibre, una exposició amb les fotos 
reproduïdes en gran format i un concert on alguns 
dels fotografiats, van interpretar temes de la història 
musical andorrana: des de l’himne nacional en clau 
Jimmy Hendrix, fins l’Andorrana del mestre Roure, 
passant pel jingle de l’Andorra 2000 i alguns temes 
eurovisius andorrans.
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Pep Aguareles va suggerir la idea a 
3 amics, Lluís Casahuga, Jose Otero 
i Robert Verdaguer. Aquests es van 
apuntar al carro i, el 2013, es va 
començar a gestar el projecte.

Imagineu 4 fotògrafs reunits per 
desenvolupar un projecte d’aquestes 
característiques… O posaven una 
base o seria una tasca complicada el 
fet de despullar als músics (en algun 
cas, literal!). Entès això, la «prèvia» 
va consistir a entregar un qüestionari 
a tots els músics, que havien de 
retornar contestat i, a partir d’aquella 
informació, desgranar la temàtica de 
l’escena.

Ja us podeu imaginar que les 
respostes serien de tots colors.

Un cop recopilada la informació i 
amb la imaginació funcionant a tota 
màquina, durant el 2015 i el 2016 es 
van disparar tots els retrats. A pèl. 
Sense retocs ni fakes de cap mena. 
Retrats purs. Una representació 
fidel dels protagonistes de la música 
contemporània d’aquest país i els seus 
instruments.

Tots ells han estat fotografiats segons 
els resultats de l’enquesta prèvia, 
el qual ha portat a fer alguna de les 
fotografies en llocs ben peculiars del 
país. Amb la premissa que havia de 
sortir l’instrument sí o sí, han mostrat 
sensacions i sentiments dels músics a 
través de l’objectiu.

Però en una tria sempre hi ha algú que 
queda fora, i aquest cas no és una 

excepció, però és de justícia dir que 
la llista inicial era més curta, per tant, 
també a vegades resulta impossible 
que ningú es quedi fora.

Com si la publicació no fos de prou 
envergadura, paral·lelament es 
va muntar una exposició a la sala 
Artalroc on es van poder veure les 66 
instantànies en gran format. Però això 
no és tot; sorgit a partir del projecte 
dels quatre fotògrafs, un parell dels 
músics fotografiats van organitzar 
el dia 13 de gener un concert amb la 
col·laboració d’una vintena d’aquests 
músics immortalitzats, on es van 
barrejar entre si per fer un repàs 
del panorama musical que ens 
representa. Un espectacle plagat de 
sorpreses que va obrir la temporada 
de música a l’Auditori.

Vist això, mereix tot el reconeixement 
l’esforç i les intencions amb què s’ha 
realitzat el projecte, i quan penses que 
el seu creador deu haver acabat fos i 
que aquest és l’últim que fa… res més 
lluny de la realitat. Pep Aguareles ja 
té al cap completar la trilogia amb un 
volum dedicat a polítics d’Andorra i 
l’últim als artistes d’Andorra.

Tot plegat per construir i deixar 
petjada en la història d’Andorra vista 
a través de la càmera. I en el futur, un 
dia algú tindrà aquest llibre a les mans 
i estudiarà com eren i què deien els 
músics d’Andorra.

Contemplaran una part de la història 
del petit país dels Pirineus i escoltaran 
fotografies representatives d’una 
cultura. 
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CAEE

Cartells de revista
Sovint ens passa que no valorem prou el que tenim a prop, o pensem que ja hi anirem, i no hi anem…
Doncs per a aquells que us ho hagueu perdut, durant el mes de desembre i gener, al Centre d’Art 
d’Escaldes-Engordany (CAEE) hem pogut visitar l’exposició «Cartells de revista». Aquells anuncis de 
les publicacions nord-americanes que entre els anys 1930 i 1964, promocionaven als protagonistes i 
les pel·lícules que es projectaven per la gran pantalla. 

PER REDACCIÓ · FOTOS:  CAEE

L’exposició ens trasllada a l’època 
del glamur clàssic del cinema, de les 
llegendes i els films mítics del Hollywood 
en blanc i negre. Grans noms que eren 
coneguts com a estrelles, donant imatge 
a les icones del moment i marcant les 
tendències de la moda i la bellesa, com 
Audrey Hepburn, Lana Turner, Doris 
Day per destacar alguna de les dones 

i Marlon Brando, Gregory Peck o Cary 
Grant per part dels homes.

Les imatges promocionals estaven 
pensades per publicar-se en revistes 
de gran tirada com la revista Life, The 
Saturday Evening Post, entre altres, 
sense més finalitat que cridar l’atenció 
del lector i espectador potencial.

El material de l’exposició procedeix de la 
col·lecció personal de Roger Biosca i ha 
estat produïda pel Museu del Cinema de 
Girona. Més de 100 publicacions fan un 
repàs al recorregut del setè art produït 
des de la meca del cinema, sense dubte 
la mostra porta records i il·lusions de 
temps passats tant als entesos com als 
curiosos. 
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Les intencions de Bartomeu Rebés, 
un romàntic de les lletres catalanes 
i la cultura en general, eren que 
Andorra fos recer de pensadors 
catalans, per més tard poder acollir 
espanyols i francesos. Res més noble 
que treballar, molt sovint de forma 
altruista, per fer més gran la cultura en 
general i l’andorrana en particular.

Aquesta empresa la van iniciar 
dos perfils de persones ben 
complementades, units per la il·lusió 
de poder mostrar al món la possibilitat 
de tirar endavant un projecte cultural 
per petita o minoritària que sigui 
aquesta cultura.

D’una banda en Bartomeu Rebés, 
com dèiem, la part més emocional 
del tàndem i que operava des de casa 
Guillemó. I de l’altre en Jaume Aymà, 
el responsable de la part tècnica i 

que habitualment operava des de 
Barcelona, on, a més, hi havia el 
magatzem i s’hi acumulaven els llibres.

Tot i l’eufòria inicial del projecte, 
no va haver-hi prou amb il·lusions i 
desitjos i cinc anys després de posar 
en marxa l’editorial, no es van assolir 
els objectius esperats i es va haver 
de tancar per motius econòmics. El 
matrimoni empresarial es va separar. 
El senyor Aymà va abandonar la 
societat i Rebés va assumir el que en 
quedava: somnis, llibres i… deutes.

Entre penúries i una travessa pel 
desert de més de 5 anys, amb molt 
poca activitat editorial, el desembre 
de 1978, Bartomeu Rebés va editar 
un altre llibre que encetava una nova 
època. Una etapa en què la temàtica 
era exclusivament andorrana i amb una 
periodicitat d’una publicació anual.

En un país petit com Andorra, hi ha aniversaris que esdevenen autèntiques 
fites. I si parlem d’una editorial, gairebé en podríem dir proesa.

Fa 50 anys, el 27 de novembre de 1967, en el seu discurs durant el solemne 
acte inaugural davant la societat andorrana, el cofundador i alma mater de 
l’Editorial Andorra, Bartomeu Rebés i Duran, desbordava il·lusió i expressava 
amb emoció la intencionalitat amb la qual naixia aquell projecte.

Amb l’expressa dedicació a fomentar i potenciar les lletres i la cultura cata-
lana, s’oferia a tots els catalans intel·lectuals d’arreu la possibilitat d’acollir 
la seva obra i donar-hi la publicació necessària, fugint sempre de possibles 
conflictes tant amb França com Espanya, tenint en compte que eren uns 
temps difícils per a la cultura catalana en territori espanyol.

50È ANIVERSARI EDITORIAL ANDORRA 

Promoure les lletres
TEXTE: REDACCIÓ · FOTOS: EDITORIAL ANDORRA
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Autors i editors, posant amb els seus llibres, a la festa que es va celebrar en 
motiu del 50è aniversari de l’editorial

Rebés, coordinava un reduït equip 
de 2 o 3 persones, supervisant tots 
els processos per on passava cada 
publicació i, fins i tot, participant de 
la part fotogràfica, ja que era un gran 
aficionat a aquest art.

El primer autor d’aquest nou inici amb 
qui va comptar Rebés va ser l’estudiós 
Joan Riera Simó, que s’encarregava 
tant de les recerques com d’escriure-
les, d’anar al muntador i a l’impressor.

Anys més tard, ja en els inicis de la 
informàtica, va comptar amb Esteve 
Albert, un col·laborador de gran talent 
i de gran desordre també. Al llarg 
de més d’una dècada van formar un 
equip peculiar i en tots aquests anys 
van editar obres d’altres autors com 

David Mas, Montserrat Palau, Francesc 
Badia i Manuel Anglada.

Després de més de mitja vida 
dedicada a les lletres catalanes i 
mostrar durant tota la seva trajectòria 
la implicació i intenció fermes de 
participar i d’engrandir la cultura, 
Bartomeu Rebés va morir l’any 1997. 
La responsabilitat de l’empresa la va 
agafar, amb grans dosis de nostàlgia 
i de responsabilitat, un dels seus fills 
i la seva dona, Xavier Rebés i Fina 
Font, per continuar un projecte ple 
d’il·lusions i de bones intencions que 
el pare els havia inculcat al llarg de la 
vida.

En aquesta nova fase conduïda 
pels hereus, de l’editorial i de les 

seves motivacions, es va replantejar 
tot. Aprofitant que gaudien del 
reconeixement del seu entorn, 
van ampliar les temàtiques de les 
publicacions, incloent-hi narrativa, 
història, art, teatre… això sí, amb les 
limitacions imposades per la filosofia 
iniciada pel pare de només publicar en 
català i ara, només d’autors andorrans, 
tot sumat a la inexperiència en l’ofici 
que patien els nous directors.

Tot i les dificultats conjunturals, 
històriques i socials, l’editorial 
Andorra, ha aguantat al peu del canó 
i ha col·laborat amb col·leccions, 
biblioteques, escoles, autors de 

totes les disciplines literàries, altres 
editorials… sempre amb la convicció 
ferma que el tarannà mostrat pel pare, 
de fer les coses amb dedicació, cura, 
discreció i complicitat amb autors i 
el país, aportaria una estabilitat i una 
base sòlides on fomentar part de la 
cultura literària d’Andorra, sempre 
amb aquella il·lusió a l’horitzó de 
trencar fronteres i obrir les nostres 
portes culturals al món.

Amb tot, l’empresa continua 
endavant. Amb perfil independent 
i una marcada lluita per viure (i no 
sobreviure) en un nou món marcat per 
les noves tecnologies.
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En ple segle XXI en què cada cop la 
cultura és més diversa i accessible, 
amb la ferma convicció que l’estimat 
format llibre no desapareixerà mai, 
l’Editorial Andorra aposta per seguir 
reivindicant-se davant les imposicions 
ineludibles de les diferents formes de 
vendre i de consumir cultura.

Allò que en temps de repressió 
feixista va néixer com una espècie 
de «creu roja cultural» per a exiliats, 
ara representa una forma de ser i de 
fer cultura pròpia d’un caràcter, amb 
les arrugues acumulades durant les 
diferents etapes socials, polítiques i 
econòmiques d’un país marcadament 
influenciat pels moviments del mateix 
caire en els països veïns.

Així doncs, amb 50 anys d’esforç, 
constància i amor a la cultura a 
l’esquena, els hereus del senyor 
Rebés, han optat per l’evolució, el 
dinamisme, l’adaptació i la mutació 
per arribar a difondre i acollir la 
cultura del petit país dels Pirineus i del 
món en general. Aconseguint convertir 
aquell somni romàntic d’un amant 
de les lletres en un dels referents 
editorials més sòlids del país. 

“fer cultura pròpia, amb 
les arrugues acumulades 
durant les diferents 
etapes socials, polítiques 
i econòmiques d’un país 
marcadament influenciat 
pels moviments en els 
països veïns.”
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