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 Ordino Mountain Residential Resort
LLISTA DE RESERVES OBERTA

Més informació a:

Each O�  ce is Independently Owned and Operated

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

Nova promoció de luxe by Rafael de La-Hoz Architects
*Les imatges están subjectes a possibles modifi cacions 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

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

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

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

VIDAL I QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865924
th19@andorra.ad
Número de col·legiat: 72

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

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

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: 332809
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

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

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 

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
Antic Carrer Major, 22, 1er-1a
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
Plaça Coprínceps, 1
Despatx 3-4
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 800899
imj.arquitectura@gmail.com
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

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

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

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

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Prat de la Creu, 94, 5-2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 611939
annafresno@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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
VÍCTOR BLASI PALACÍN 
JORDI CORNELLA 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

C. Gil Torres, 63, 3er 2a
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 862 084
transariza@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

Av. Consell de la terra 14-16 
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 737 560
www.grupheracles.com



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/ Manuel Cerqueda i Escaler, 4-6 · Planta 2 · Despatx 2 · Centre de negoci (Andbank)
AD700 Escaldes-Engordany · Andorra · E info@casanova.immo

IMMOBILIÀRIA
CASAnova

La seva agència Immobiliària de referència a Andorra

T +376 885 300
www.casanova.immo Casa

330.000 €
Per a més informació

 contacteu amb nosaltres



  

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

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

(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
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Marques exclusives
al servei de l’interiorisme i l’arquitectura
TRESTUDI és una empresa d’Andorra 
que des de l’any 1999 es dedica a aportar 
solucions en el sector de la construcció, 
l’arquitectura i l’interiorisme en el ram de la 
fusteria, és a dir: portes, armaris, cuines, 
terres... tant a empreses com a particulars.

Des de mans expertes en les tradicionals 
arts de l’ebenisteria fins a les darreres 
tecnologies, oferim un ampli ventall de serveis 
per tal de donar una resposta adequada a les 
necessitats de cada client.

L’alt nivell que ens exigeixen en les nostres 
realitzacions i el compromís adquirit amb 
els clients més representatius del sector, fan 
que contínuament afegim a la nostra oferta 
les darreres innovacions, tant de productes 
com de materials, oferint les marques més 
exclusives i representatives de cada sector.

Ernesto Meda
Tenim en compte cada detall, per crear 
cuines úniques en harmonia amb l’entorn. 
Cada projecte és únic, dissenyem cuines a 
mida.

El nostre principal objectiu és garantir la 
màxima satisfacció del client, és a dir, la 
capacitat de subministrar productes i serveis 
que responguin plenament a les seves 
expectatives, prestant la màxima atenció al 
respecte pel medi ambient.

Listone Giordano
Parquets únics, de fusta natural, amb un 
marcat compromís amb la sostenibilitat. 
Listone Giordano és sinònim mundial 
d’excel·lència en sòls de fusta de primera 
qualitat.

Aquesta reputació s’ha anat construint al 
llarg dels anys i es veu reforçada dia a dia 
per la dedicació i l’entusiasme de totes les 
persones que treballem en aquest producte, 
impulsats per un únic objectiu: la perfecció.

Un producte incomparable, fet per a aquells 
que valoren la qualitat de vida i busquen 
l’excel·lència en la pròpia llar.

Sistema Midi
La personalització en el món dels armaris i 
vestidors, tant pel que fa a les mides com 
als materials; Sistema-Midi Barcelona, està 
compost per més de 400 tipus de perfils 

Av.  Santa Coloma 60    Andorra la Vel la    807 085    www.tresestudi .com

d’alumini diferents, que permeten crear tot 
tipus de mobiliari personalitzat tant per a llar, 
oficines, hotels...

Pas a pas, Sistema-Midi Barcelona s’està 
posicionat com un referent en el sector, 
gràcies a la fabricació a mida, el servei, el 
compromís, la qualitat i a la bona impressió 
que arquitectes i interioristes tenen sobre la 
marca.

Lualdi
Portes que combinen la qualitat en el procés 
productiu, amb dissenys per a integrar-se a 
la perfecció en els entorns arquitectònics.

Lualdi és un nom llegendari en la història 
del disseny italià de portes d’interior, tan 
residencials com «contract». Actualment és 
gestionada per la quarta generació familiar. 
Van començar als anys seixanta gràcies a 
l’estreta col·laboració establerta amb l’ar-
quitecte Luigi Caccia Dominioni. Avui dia 
l’empresa treballa amb molts estudis d’ar-
quitectura de renom internacional, i el seu 
lideratge és reconegut en molts països.

La qualitat és el nostre 
punt de partida, 
l’excel·lència és 
l’objectiu
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editorial 
esprés de molts anys d’intents infructuosos, sembla ser que potser en un futur no gaire 
llunyà per fi tindrem, un casino nacional. 

Creiem que, després de prendre les mesures escaients per limitar i controlar els efectes 
dels possibles ludòpates i de la seguretat, aquesta ha d’ésser una opció de lleure —o de 
negoci— que cadascú hi posi l’adjectiu que vulgui, que hauria de contribuir a millorar 
l’oferta turística del Principat. 

Esperem doncs que les pressions dels grups empresarials i familiars, així com les dels països del nostre 
entorn, sobre les diferents propostes no facin alentir el projecte de nou i el Govern d’Andorra pugui 
disposar d’una nova font d’ingressos, que bona falta ens fa. 

Els tretze projectes presentats suposen per a cadascun dels mateixos, inversions 
milionàries i en molts casos, construccions d’edificis singulars. 

Som-hi doncs, ha arribat l’hora de la veritat!!!

D
CASINO D’ANDORRA: ARA ÉS L’HORA DE LA VERITAT

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA
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Neufert va fer de paleta 5 
anys, va estudiar construcció 
a Weimar i va ser dels 
primers estudiants de la 
Bauhaus, amb Walter Gropius 
de mestre, del qual després 
en va ser col·laborador.

Va ser professor d’universitat 
a Weimar i en alguna altra 
escola abans de la guerra 
(escoles que va tancar 
l’administració nazi) i després 
a Darmstadt.

Va viatjar i conèixer a Antoni 
Gaudí, defensant la seva obra 
a Alemanya. I també a Frank 
Lloyd Wright.

La seva feina ha destacat pels 
esforços de normalització 
dins l’arquitectura.

Les edicions d’aquest llibre 
reflecteixen en part l’evolució 
i la difusió de la geobiologia i 
com aquest coneixement s’ha 
anat desenvolupant en les 
societats occidentals europees 
més avançades.

A la 31a edició alemanya, de 
l’any 1982, ja hi van aparèixer les 
tres pàgines de «baubiologie» 
que es mantindran en la 37a 
edició del 2002 i les mateixes 
tres pàgines apareixen en la 8a 
edició francesa del 2002.

En aquestes edicions s’hi 
proposen 22 figures en tres 
pàgines amb text.

El concepte de «baubiologie» 
va ser desenvolupat pel 
professor Schneider, el metge 

Hartmann, el físic R. Endròs i les 
professores Bachler (Àustria) 
i Mertz (Suïssa), durant 
la dècada dels anys 1970. 
Concretament, Neufert recull 
les indicacions dels doctors 
Hartmann i Palm, directors 
del Comitè de Recerca per 
a la geobiologia d’Eberbach 
Waldbrunn– Walkatzenbach.

Les edicions alemanya i francesa 
mencionades presenten 
solucions de protecció.

La primera és desplaçar les 
zones de descans o els llits cap a 
zones neutres o no pertorbades 
o fora dels encreuaments de les 
línies Hartmann (2 x 2,5 m) o les 
línies Curry (4 x 4 metres) que 
són unes xarxes de conducció 
de les radiacions del camp 
magnètic i elèctric terrestre en 
direcció nord-sud i est-oest, o 
altra en les seves diagonals. 

Segons s’indicava, «no hi ha 
pertorbacions en les peces 

que respecten les dimensions 
de la regla d’or: altura de 3 
metres, amplada de 4 metres i 
llargada de 5 metres, igual que 
en les cases circulars o de forma 
hexagonal (en niu d’abella)».

Igualment que «l’efecte dels 
aparells antiparàsits, o que 
disminueixen l’acció de les 
pertorbacions elèctriques 
en la recepció d’emissions 
radiofòniques o televisives, és 
controvertit ja que alguns es 

poden considerar com a font de 
pertorbació».

Es proposa evitar les radiacions 
electromagnètiques de baixa 
freqüència degudes a la 
instal·lació elèctrica que passa 
vora els llits, darrere els capçals, 
fent passar la instal·lació per 
altres parets que no la del 
capçal del llit. Així com evitar 
la proximitat als aparells 
elèctrics ja que tots emeten 
camps electromagnètics.    

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XIII)

(Edició 1982) (Edició 2002) (Edició 2002)

Bioconstrucció com a teoria del total de les interaccions entre l'edifici i l'habitant

(Edició 1951) (Edició 2001) (Edició 2014)

El
“Neufert”

Dues edicions espanyoles sense apartat de geobiologia i l'edició del 2014 amb un apartat de geobiologia diferent i sense solucions de protecció

Un manual conegut 
com d’aprenentatge 
de construcció 
pels alemanys, de 
l’art de projectar 
en arquitectura 
pels espanyols 
i dels elements 
dels projectes de 
construcció pels 
francesos.

Ernest NEUFERT 
(15/03/1900 – 
23/02/1986), era 
originari de Friburg 
i va saber seguir 
els seus anhels de 
manera entusiasta i 
carismàtica, traçant 
una trajectòria 
brillant, que va acabar 
deixant la Fundació 
Neufert i un Museu, el 
Neufert Box.

El parlar de construcció i de biologia o bioconstrucció ens porta 
a parlar també del famós manual de construcció i arquitectura 
europeu redactat per Neufert, d’origen alemany, traduït a més 
de 18 llengües i amb més de 37 edicions a Alemanya (la primera 
de 1936), més de 16 edicions espanyoles (la primera de 1942) i 
més d’11 edicions franceses (la primera de 1951).

ELS HEREUS   
DE NEUFERT 

han de continuar l’esperit 
agosarat del seu creador 
en pro del coneixement 
geobiológic i la divulgació i, 
finalment, la normalització; 
que no és altra cosa que 
l’accés al coneixement 
estandarditzat i evolutiu 
de les millors solucions 
arquitectòniques adaptades 
al benestar humà.

Dues edicions alemanyes i una francesa amb el mateix 
apartat de geobiologia i solucions de protecció.
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I es recomana guardar unes 
distàncies particulars amb els 
transformadors.

Per contra, les tres pàgines 
de bioconstrucció en l’edició 
espanyola que figuren en 
la 16a edició del 2014 no 
reprodueixen el mateix 
contingut. I en les edicions de 
1951, no hi surt cap menció.

L’apartat de radiacions de 
l’edició espanyola és un resum 
d’un text i unes imatges 
procedents de l’Oficina Federal 
de Protecció Radiològica 
d’Alemanya i modifica les 
edicions dels Neufert alemany 
de 1982 i 2002.

En aquest darrer text 
no s’aporten solucions 
de protecció contra les 
radiacions terrestres i 
electromagnètiques. I recull 
les recomanacions de 
l’Oficina Alemanya per a la 
Protecció contra la Radiació 
(BfS) d’optimitzar el traçat i 

l’aïllament de la instal·lació 
elèctrica, apagar totalment els 
aparells generadors de camps 
i no deixar-los en standby, i 
als dormitoris ubicar les fonts 
de camp el més lluny possible 
del llit (ràdios, despertadors 
elèctrics ...).

Aquesta darrera versió de 
Neufert reconeix l’existència 
i l’efecte sobre la salut de 
les radiacions terrestres, 
electromagnètiques d’alta 
freqüència i de baixa 
freqüència sobre el cos 
humà, perquè dins d’aquest 

es produeixen corrents 
elèctriques (els nervis, el cor, 
el cervell) i en general en tots 
els processos del metabolisme 
del cos van acompanyats 
de desplaçament de 
partícules carregades (ions), 
negatives (anions) o positives 
(cations). Però s’indica que 
la bioconstrucció avui encara 
no està regulada, distingint-
se dos corrents, un de base 
científica i un altra de ciències 
marginals.

I fruit d’aquest posicionament, 
no planteja proteccions i, 
per tant, deixa en l’aire molts 
interrogants. Entre els quals, 
el perquè no s’hi recull tot el 
que ha avançat la geobiologia 
en els darrers 15 anys des de 
les edicions del 1982 i el 2002.

La tendència a aquest 
posicionament de no 
implicació en el tema es 
posa de relleu entre 1982 i 
2002 en que no es va canviar 
ni una línia de les primeres 

aportacions. En certa manera, 
tot fa pensar que una sèrie 
d’interessos han estat actuant 
en contra de què s’avanci 
en el coneixement de les 
conseqüències de l’acció de 
les radiacions sobre el cos 
humà i de tots els éssers vius.

La realitat doncs és tossuda 
i confirma que avui més que 
mai la presència de tot tipus 
de radiacions, especialment 
les electromagnètiques 
d’alta freqüència (de mòbils, 
alfa, beta, gamma, raig 
x…), les de baixa freqüència 
(instal·lacions elèctriques…) 
i les terrestres provinents del 
sòl del terra o tel·lúriques 
i altres ens estan afectant 
i, lluny de tenir-ne por i 
continuar ignorant-ho, ens cal 
millorar-ne el coneixement 
precís i la protecció.

Avui més que mai, la 
necessitat de normalització 
en aquest tema ens 
empeny a tenir-lo present 

i a incorporar-lo com a 
un aspecte més dins la 
construcció, l’arquitectura i 
l’urbanisme.

SOLUCIONS
Sí que s’hi exposen les densitats dels corrents rebuts pel cos humà 
en microtesles (µT) a distàncies de 3 cm, 30 cm i 100 cm per a di-
ferents aparells electrodomèstics, a la vista de les quals recomana 
indirectament que és millor separar-se’n.

L’IBN (Institut alemany de bioconstrucció) considera valors forta-
ment significatius els superiors a 100 nT, és a dir 0,1 microtesles.

Segons recerques en materials de construcció 
fetes per Schröder-Speck, aquest assegurava 
que «radiacions d’origen vegetal absorbeixen 
o desvien les radiacions d’origen mineral. 
Una capa d’asfalt compost de bandes de 
recobriment de 10 cm sobre tota la superfície 
d’un forjat interromp o desvia eventualment 

les radiacions que anteriorment travessaven 
aquest forjat. Una altra experiència amb 
trossos de suro va mostrar per contra que hi 
havia un efecte d’absorció. Plaques de suro (no 
premsat ni vitrificat) de gruix superior a 25 mm, 
ranurades pels costats, també funcionen».

Els darrers cent anys 
els humans hem 
sabut incorporar els 
conceptes d’higiene 
microbiana, química, 
radioactiva i ara ens 
toca l’electromagnètica.

Inducció de corrents en el cos humà com a efecte principal de camps alterns magnètics i 
electromagnètics

Valors d'induccions magnètiques d'electrodomèstics, mesurats en 
microtesles, a distàncies diferents

Els sòls de formigó permeten que els rajos procedents del sòl 
passin sense desviar-se  (eventualment els difonen)

L’asfaltat sobre els forjats massissos desvia els raigs 
inclinats procedents de la Terra cap al sud, de manera 
que surten, acumulant-se al principi de la sala veïna on hi 
concentren l'efecte nociu

Zona alterada pel transformador, amb influència perjudicial per a persones 
en els llits numerats del 9 al 12 (segons K. E. Lotz). (SU, unitat de radiació)

El raspall de barcasses i les pallisses ranurades, sense 
coure i sense embotir (també asfaltat) amb un gruix de 25 
a 30 mm absorbeixen els raigs nocius

Aparell

Assecador
Màquina d'afaitar
Llum 
fluorescent
Microones
Televisor
Ordinador
Frigorífic



≥ Segons diverses declaracions 
de la comunitat científica interna-
cional, està científicament provat 
que la radiació electromagnètica 
de baixa freqüència no ionitzant 
és perjudicial per als humans. Fins 
ara, l’única manera d’estar protegit 
d’aquesta radiació era bloquejant-la 
o, més concretament, apanta-
llant-la. No obstant, aquesta solució 
comporta problemes a l’hora d’uti-
litzar la tecnologia i en molts casos 
no és una solució viable.

≥ La tecnologia Pranan és l’única 
tecnologia passiva avalada per es-
tudis científics que neutralitza els 
efectes de la radiació electromag-
nètica de baixa freqüència al nostre 
cos.

≥ Els dispositius Pranan són el re-
sultat d’un sistema de fabricació i 
de disseny exclusius i altament tec-
nològics que els permet protegir el 
nostre organisme de forma eficaç 
contra les alteracions produïdes per 
la contaminació electromagnètica.

Com funciona la tecnologia 
Pranan?

La tecnologia Pranan capta part de 
la radiació ambiental, filtrant els 
components transversals (vecto-
rials) i permetent el pas dels com-
ponents longitudinals (escalars), 
transformant aquestes pulsacions 
electromagnètiques ultra dèbils, 
generant un efecte equilibrador a 
nivell biològic.

• Pranan utilitza el grafè, un mate-
rial que ha revolucionat la tecno-
logia. Els científics Andre Geim i 
Konstantin Novoselov van guanyar 
el Premi Nobel de Física el 2010 en 
demostrar algunes de les propietats 
d’aquest material. Entre les quals 
trobem la resistència a la radiació 
ionitzant, la capacitat d’absorbir la 
llum solar i transformar-la en ener-
gia, a més de ser un conductor tèr-
mic i elèctric excel·lent.

• Pranan Technologies ha aconseguit 
estabilitzar el grafè amb totes les 
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Pranan tecnologies («la nanotecnologia al servei de la 
protecció i la prevenció») o d’uns anys ençà, la tecnologia 
sense fil ha patit un desenvolupament exponencial i 
actualment és impensable la concepció de la nostra 
societat sense la telefonia mòbil, les xarxes wifi, les 
plaques d’inducció, els microones…

Tota aquesta tecnologia genera pol·lució electromagnètica 
en el nostre entorn, i més enllà de reduir-se la nostra 
exposició, s’incrementa encara més amb l’evolució de tots 
aquests avenços (mobilitat elèctrica, 5G, domòtica…).

TECNOLOGIA PRANAN

Protegeix-te 
de les radiacions 
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seves propietats conductives per 
aplicar-lo a la tecnologia, millorant 
d’aquesta manera el rendiment i 
l’eficàcia dels dispositius.

• Els dispositius Pranan incorporen 
nanotecnologia en la seva fabrica-
ció, el qual els fa especialment efi-
caços en la protecció de la radiació 
emesa per antenes de telefonia i 
dispositius mòbils d’última gene-
ració.

• Per evitar falsificacions, els dispo-
sitius Pranan incorporen un micro-
xip encriptat que permet a l’usuari 
verificar-ne l’autenticitat per mitjà 
del telèfon mòbil.

Dispositius
«Un dispositiu per a protegir 
cada situació»

1. PHIONE: Dispositiu per a la pro-
tecció específica de les emissions 
dels aparells mòbils. Té una cober-
tura aproximada de 20 cm de radi, i 
està especialment  dissenyat per a 

protegir el cervell quan parlem pel 
telèfon mòbil o pel telèfon sense fil 
de casa.

2. PHIWAVES: Dispositiu per a la 
protecció de l’individu de la radia-
ció ambiental. La cobertura apro-
ximada és de 80 cm de radi. És un 
dispositiu per portar a sobre i estar 
protegit contra els efectes de les 
radiacions wifi, radars, microones, 
inducció…

3. BIOSPACE: Dispositiu pensat 
per a la cobertura d’una àrea deter-
minada. El seu radi d’acció és de 9 
m el qual protegiria una superfície 
de 254 m2. Aquest dispositiu està 
pensat per tal de protegir habitat-
ges i oficines.
 

Els dos primers dispositius els po-
deu trobar a la venda en farmàcies i 
centres especialitzats. En el cas del 
darrer, es recomana fer un estudi 
d’ubicació òptima per tal de maxi-
mitzar-ne l’eficiència.

1. PHIONE 2. PHIWAVES 3. BIOSPACE

Sabies que?
Des de finals dels anys 40 van 
començar els estudis sobre els 
possibles efectes nocius d’al-
guns camps electromagnètics. 
Avui en dia es recomana, per 
precaució, limitar les exposici-
ons sobretot en les dones em-
barassades, els nens i les per-
sones grans.

ALLEN, C.H., BRINGS, H., & RUDNICK, I. 
(1948) Some biological effects of intense 
high frequency airborne sound. J. Acoust. 
Soc. Am., 20(1): 62-65.

Els camps electromagnètics de 
baixa freqüència (induïts per lí-
nies elèctriques, transformadors 
elèctrics, ferrocarrils, llums, 
aparells, ordinadors, Wifi, Blue-
tooth, microones, plaques d’in-
ducció, telefonia mòbil, etc.) 
han estat identificats com a pos-
sible carcinogen per a humans 
(grup 2B) per l’IARC (Internatio-
nal Agency for Research on Can-
cer) en 2011.

h t t p ://m o n o g ra p h s . i a rc . f r/ E N G / M o n o -
graphs/vol102/mono102.pdf

El 23 de març de 2009, va tenir 
lloc al Senat de França una de-
claración d’experts, científics 
i catedràtics, que sota el títol 
«Tecnologies inalàmbriques: un 
nou problema sanitari», van re-
conèixer de forma unànime que 
l’exposició als camps electro-
magnètics suposa un potencial i 
seriós perill per a la salut públi-
ca, que requereix aplicar el prin-
cipi de precaució.

El primer senyal d’alerta sobre 
el perill potencial per a la salut 
dels camps electromagnètics 
es va donar a la Unió Soviètica 
en 1972 quan el científic K.P. Ko-
robkova va observar símptomes 
estranys en els treballadors del 
sector elèctric, sotmesos cons-
tantment a camps electromag-
nètics intensos. Presentaven 
canvis continus de pressió ar-
terial, fatiga excessiva, estrès i 
depressions agudes. Els resul-
tats d’aquest estudi mourien al 
govern de l’URSS a dictar una 
llei el 1974, segons la qual les 
línies d’alta tensió s’han de si-
tuar a una distància mínima de 
110 metres de qualsevol edifici 
habitat.

V.P. Korobkova, Yu. A, Morozov, M.D. Stola-
rov and Yu A. Yakub. Influence of the electric 
field in 500 and 750 kV switchyards on main-
tenance staff and means for its protection, 
CIGRE Paper 23-06 (1972).

El Parlament Europeu i el Con-
sell tenen en compte la protec-
ció de les persones contra els 
efectes de la radiació electro-
magnètica. La Directiva més 
important i obligatòria és la 
Directiva 2013/35/UE «sobre les 
disposicions mínimes de salut 
i seguretat relatives a l’exposi-
ció dels treballadors als riscos 
derivats d’agents físics (camps 
electromagnètics)». Que s’ha 
d’aplicar obligatòriament des 
del 1r de juliol del 2016 a les 
petites i les grans empreses 
que estan exposades a camps 
electromagnètics.

h t t p s :// w w w. b o e . e s /d o u e /2 0 1 3 / 1 7 9 /
L00001-00021.pdf

La tecnologia PRANAN no modifi-
ca el ritme circadiari, ni pertorba 
la son, ni provoca un estrès per al 
cos. Però disminueix l’activitat in-
flamatòria i l’estrès oxidatiu pro-
vocat per les ones electromagnè-
tiques. Els estudis realitzats s’han 
fet en persones que estaven bé de 
salut i no tenien cap malaltia.

http://www.pranan.com/wp- content/uplo-
ads/2015/11/Estudio_Bioquimico1.pdf

A França existeix una llei ano-
menada: Loi Abeille, LOI n° 
2015-136 du 9 février 2015, que 
diu: «Art. L. 5232-1-3.-A pe-
tició del comprador, per a la 
venda de qualsevol dispositiu 
de telèfon mòbil, l’operador 
proporciona un accessori per 
limitar l’exposició del cap de 
les emissions radioelèctriques, 
adaptat per a nens menors de 
catorze anys.» Però actualment 
a part de PRANAN no hi ha cap 
dispositiu que estigui certificat 
i amb estudis que contrasten la 
seva eficàcia.

ht tps ://www.leg i f rance.gouv. f r/a f f i ch-
Texte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT 
000030212642&dateTexte=&oldAction=dern
ierJO&categorieLien=id
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TECNOLOGIA PRANAN · PROJECTE D’IMPLANTACIÓ

Vallbanc, aposta per Biospace 
La primera entitat d’Andorra que aposta per protegir 
totes les seves instal·lacions amb la tecnologia 
passiva més avançada contra els efectes de la radiació 
electromagnètica.

Des d’Imporex hem portat a terme 
el projecte d’implantació dels dis·
positius BIOSPACE a Vallbanc, fent 
un estudi sobre plànols per ubicar 
de forma òptima a nivell de cober·
tura els dispositius per totes les 
instal·lacions amb llocs de treball, i 
s’ha fet la instal·lació dels mateixos.

≥ Responsabilitat corporativa en 
vers els seus treballadors buscant 
l’excel·lència en la seguretat laboral.

≥ El concepte de seguretat és un 
dels actius intangibles principals 
de l’entitat, i amb la implantació 

dels dispositius BIOSPACE, reforça 
aquest factor de cara als seus cli·
ents i treballadors

≥ Com la majoria d’empreses, 
Vallbanc treballa amb nombro·
sa tecnologia sense fil que gene·
ra pol·lució electromagnètica de 
forma inevitable (telèfons sense 
fil, connexió wifi...) i és per aquest 
motiu que des de l’entitat s’ha pres 
consciència de millorar la qualitat 
de vida i el benestar, no solament 
dels treballadors sinó de totes les 
persones que es trobin a les instal·
lacions.
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≥ Estudi bioquímic pel Centre 
Biomèdic de la Universitat de 
Granada publicat a la revista 
científica «European journal of 
integrative medicine».

≥ Estudi bioelèctric per la 
Universitat Complutense de 
Madrid.

≥ Estudi bioelectrogràfic, 
GDV-EPC del Dr. K. Korotkov, 
amb tecnologia desenvolu-
pada a la Universitat de Sant 
Petersburg, Rússia.

≥ Pranan està certificat per 
TÜV Rheinland conforme a la 
directiva Europea 2001/95/CE, 
que garantitza que complei-
xen tots els requisits des del 
punt de vista de la seguretat.

≥ Tecnologia patentada amb 
el títol «Protector de les radi-
acions electromagnètiques» 
no CCP: ES 2401873 A1. Clas-
sificació internacional de pa-
tents: H01Q 17/00 (2006.01) 
A61N 1/16 (2006.01).

≥ Certificat de Qualitat con-
forme a la ISO: 9001 per TÜV 
Rheinland, amb número de 
registre 0.01.13341.

≥ Certificat atorgat per TÜV 
Rheinland segons la directiva 
1999/5/CE, Annex II del Par-
lament Europeu i el Consell 
de 9 de març de 1999 sobre 
equips radioelèctrics i equips 
terminals de telecomunicaci-
ons.

≥ Estudi bioquímic pel Centre 
Biomèdic de la Universitat de 
Granada publicat a la revista 
científica «European journal 
of integrative medicine».

≥ Estudi bioelèctric per la 
Universitat Complutense de 
Madrid.

≥ Estudi bioelectrogràfic, 
GDV-EPC del Dr. K. Korotkov, 
amb tecnologia desenvolu-
pada a la Universitat de Sant 
Petersburg, Rússia.

≥ Pranan està certificat per 
TÜV Rheinland conforme a la 
directiva Europea 2001/95/
CE, que garantitza que 
compleixen tots els requisits 
des del punt de vista de la 
seguretat.

≥ Tecnologia patentada amb 
el títol «Protector de les radi-
acions electromagnètiques» 
no CCP: ES 2401873 A1. Clas-
sificació internacional de pa-
tents: H01Q 17/00 (2006.01) 
A61N 1/16 (2006.01).

≥ Certificat de Qualitat 
conforme a la ISO:9001 per 
TÜV Rheinland, amb núm. de 
registre 0.01.13341.

≥ Certificat realitzat per TÜV 
Rheinland segons la directiva 
1999/5/CE, Annex II del Par-
lament Europeu i el Consell 
de 9 de març de 1999 sobre 
equips radioelèctrics i equips 
terminals de telecomunica-
cions.

PER INSTAL·LACIONS I PROJECTES PODEU CONTACTAR AMB:

Pranan Technologies Europe Product Manager
C. Sant Antoni, 3, Pral. A · AD700 Escaldes – Engordany

T (+376) 804 245 imporex@andorra.ad

Instal·lador autoritzat a Andorra
Av. Joan Martí, 44 · Local 2 · T (+376) 831046 · F (+376) 831565

AD200 Encamp · pime@andorra.ad

Estudis i certificats
Tecnologia patentada, certificada i 
científicament provada
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Andorra Telecom rep el Guardó Olympe de Gouges per les accions a favor de 
la igualtat de gènere en l’àmbit laboral

Andorra Telecom ha estat una 
de les empreses guardonades 
amb el guardó atorgat per 
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat 
del Ministeri d’Afers Socials, 
Justícia i Interior. 

Amb motiu del Dia Internaci-
onal de la dona treballadora 
s’han volgut reconèixer, per 
primer any, les mesures im-
plementades per fomentar la 
igualtat de drets entre homes 
i dones.

El ministre d’Afers Socials, Justícia 
i Interior, Xavier Espot, va lliurar el 
guardó a les dues empreses guanya-
dores, Andorra Telecom i Inlingua, 
reconeixent el seu compromís ferm 
amb la igualtat de gènere. Espot va 
remarcar que la lluita per la igualtat 
de drets entre homes i dones és una 
lluita pels valors democràtics i que 
des del Govern es treballa incansa-
blement per assolir aquesta igualtat. 
En aquest sentit, va anunciar que el 
projecte de llei d’igualtat en què s’es-
tà treballant inclourà mesures que 
afectaran directament a la igualtat en 
l’àmbit laboral, establint, per exem-
ple, controls efectius de la igualtat 
salarial.

El ministre Espot també es va referir 
a les dues dimensions de la bretxa 
salarial. Una primera, relativa a les 
diferències en la retribució per raó 
de sexe en un mateix sector, empre-
sa i categoria professional, que en 
paraules del titular d’Afers Socials, 
«s’ha de combatre des de la respon-
sabilitat dels poders públics, donant 
eines específiques a les dones discri-
minades per poder-ho denunciar».

I pel que fa a la segona bretxa salarial 
que pateixen de mitjana les dones i 

els homes, amb independència del 
sector o de la categoria professional. 

Pel que fa a aquest punt, Espot va 
apuntar diverses causes afirmant 
que la lluita contra aquesta noció de 
la bretxa salarial requereix un enfo-
cament més transversal, amb plans 
concrets de formació a les escoles, 
polítiques d’incentius a les empre-
ses, un rol exemplar de l’Administra-
ció pública i la paritat real i efectiva 
a les institucions públiques i als cen-
tres de decisió.

Espot va reconèixer la implicació 
de les dues empreses guanyadores, 
remarcant que aquests esforços en 
l’àmbit privat tenen una gran reper-
cussió.

Andorra Telecom ha rebut el guardó 
de la categoria gran empresa pel seu 
compromís amb una comunicació no 
sexista i per la sensibilització i la for-
mació en matèria d’igualtat. 

A més s’ha dut a terme un estudi 
acurat dels llocs de treball amb una 
política retributiva lliure d’estereo-
tips de gènere, i ha establert progra-
mes de conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar. 

>>>Jordi Nadal, director general 
d’Andorra Telecom rep el guardó de 
mans del Ministre Espot.

Igualtat de gènere

andorratelecom.ad

Comparteix el moment
i oblida’t de la resta!
Navega a Espanya, França i Portugal
com si fossis a casa*

Informa-te’n a andorratelecom.ad

* A partir del forfet de 35 €
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Un Parc Natural del nivell de la vall del Madriu-Perafita-Claror bé es mereix uns accessos com li 
corresponen. L’any 2004, el parc va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, en la 
categoria de paisatge cultural, reconeixent així l’extraordinari equilibri que s’ha mantingut durant 
segles a la vall entre la natura i l’activitat humana. Tenint en compte aquesta responsabilitat, el 
vell pas havia quedat gastat pels anys i els visitants.

Amb l’objectiu de millorar les condicions d’aquesta porta d’entrada, des del Comú d’Escaldes-
Engordany s’han escoltat les demandes naturals de l’antic pas i, mitjançant Construccions Roca, 
han portat a terme la construcció d’un nou pont que dona fluïdesa i seguretat en una de les 
principals entrades al parc.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU PONT DEL MADRIU

Sobre el 
patrimoni natural

“ la intenció ha estat buscar 
un vincle directe entre la 
imatge i les tradicions en 
aquestes valls”



L’Antic pont, que presentava un deteri-
orament notable, ha estat enderrocat i 
s’ha substituït per un de nou amb els re-
quisits necessaris de la infraestructura. 

Així doncs, aquest nou pont passa de 
8 a 12,44 metres de llum, respectant 
les 8 canes de riu previstes en aquesta 
zona, i amb una amplada variable, in-
cloent-hi dues voreres de dos metres 
d’amplada i una calçada mínima de 
vuit metres.

El pont consisteix en una llosa de for-
migó armat de 60 cm de gruix en la 
plataforma de rodadora de trànsit, 
amb voreres volades de formigó armat 
de cantell variable entre trenta i vint 
centímetres de gruix.

Tenint en compte la situació de l’obra 
realitzada i totes les necessitats tècni-
ques que ha calgut respectar, l’estruc-
tura està ben lligada amb el territori, 
fet que han aconseguit seguint els pa-

ràmetres marcats per la comissió tèc-
nica de la Vall del Madriu.

En la vorera del pont, destaca l’empe-
drat de pedra granítica de 10 cm de 
gruix. Els colors ocres de ferro rovellat 
recorden l’activitat d’una de les indús-
tries més emblemàtiques del país.

Seguint la tònica emprada pels habi-
tants del territori al llarg de la història, 
la intenció en l’execució ha estat lligar 

la imatge actual amb les construcci-
ons que feien els nostres avantpassats, 
buscant un vincle directe entre la imat-
ge i les tradicions en aquestes valls.

Destacar també que la nova entrada 
ofereix gran amplitud, tant per als ve-
hicles com per als vianants, amb la se-
guretat de trepitjar fermesa. A més, la 
nova estructura possibilita la supressió 
de barreres arquitectòniques, donant 
així fàcil accés a tothom.

Ara sí, tots aquells que tenen pen-
dent fer la fantàstica ruta de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror, tenen un nou 
accés que els permetrà entrar en un 
paratge sense comparació. Un entorn 
natural d’una bellesa excepcional i un 
conjunt d’elements que ens il·lustren 
com fou la vida durant segles en aquest 
racó dels Pirineus. 

45l’advENGINYERIA

>>>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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ENGINYERIA: Guillem Valdés 
CONSTRUCTORA: Construccions Roca
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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

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

c/ Parnal, 4 · Baixos, 2a · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. +376 867335 · GVEC@andorra.ad

Infraestructures viàries Estructures d’edificació Obra civil Geotècnia Plans parcials
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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

Carrer de Lòria, 12 AD600 
Sant Julià de Lòria Andorra

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

www.gruplomi.com

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
 construccionsramilo@gmail.com

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

www.construccionsramilo.com



TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA SEU ANDBUS BY REGINA · ANDORRA LA VELLA

Maniobrabilitat 
i comoditat

Sovint trobem edificacions amb 
usos terciaris ubicades en zones 
residencials que costa integrar en 
l’entorn. En aquest cas, la intenció ha 
estat encaminada, principalment, a 
resoldre-ho de forma satisfactòria. 

Aprofitant la creació d’una nova 
urbanització a la parròquia d’Andorra 
la Vella, l’empresa de transport privat 
AndBus by Regina, ha aixecat un edifici 
que evita desentonar amb l’entorn 
actual i de futur.

51l’advARQUITECTURA
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Es tracta d’una obra nova amb ma-
terials prefabricats amb formigó 
i metàl·lics, que abasteix una su-
perfície total de més de 4.500 m², 
repartides en dues parcel·les del 
total de la urbanització i destinat 
a la guarda de vehicles de grans 
dimensions i preparat com a base 
operativa d’ANDBUS.

Dites parcel·les consten de zona 
d’aparcament amb una capacitat 
per a uns 30 autobusos i l’edifi-

ci, dividit en dues plantes, com a 
centre d’operacions i manteniment 
dels vehicles.

La seva ubicació i el fàcil accés, 
permeten una perfecta manio-
brabilitat i comoditat afavorint la 
conducció dels professionals del 
transport.

Una rampa, amb radis de gir adap-
tats a vehicles de gran volum, 
dona accés a la part inferior de 

l’edifici, que a la part exterior al-
berga el pàrquing per a autobusos. 
Aquesta rampa ha estat construïda 
utilitzant murs de maçoneria per 
donar-hi consistència.

La part interior, al semisoterrani, 
disposa d’amplis espais on poder 
rentar i fer el manteniment neces-
sari dels vehicles. També és on els 
treballadors disposen d’una sala 
de distensió, armariets, lavabos, 
despatxos i aparcament privat.

“Per donar rigidesa s’ha utilitzat geo-
malla de fibra de vidre entre dues 
capes d’asfalt, una tècnica utilitzada 
per primera vegada a Andorra”



A la planta baixa s’hi ubiquen els des-
patxos per als directius, les sales de 
reunions, les sales de treball comu-
nes, l’office i la recepció. Tots aquests 
espais estan distribuïts a partir d’un 
eix central on hi ha la recepció. 

A més, disposen d’una terrassa pri-
vada per poder trobar moments de 
relaxació i una zona d’accés enjardi-
nada on, a més, hi ha places d’apar-
cament per a directius i clients.

Pel que fa a la realització de l’obra, 
cal destacar que ha estat una execu-
ció molt ràpida, ja que per complir 

els terminis, l’edificació s’ha com-
pletat en dos mesos i l’obra total, en 
quatre.

En l’àmbit exterior, la teulada i la 
façana s’han construït amb panells 
d’alumini i aïllament tipus Sandvitx 
reforçat amb més aïllament i acabat 
amb plaques de guix per a l’interior.

Cal destacar com a fet diferencial 
que per donar rigidesa a l’asfalt s’ha 
utilitzat geo-malla de fibra de vidre 
entre dues capes d’asfalt, una tèc-
nica utilitzada per primera vegada a 
Andorra.

55l’advARQUITECTURA
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>>A la planta baixa s’hi ubiquen els despatxos per als directius, les sales de reunions, les sales de treball comunes, 
l’office, la recepció, el centre d’operacions i una terrassa privada.

Estèticament parlant l’envolvent 
exterior, tot i ser un edifici de ser-
veis, no té la imatge de les clàs-
siques industrials. Busca un punt 
d’elegància jugant amb la geome-
tria i la varietat de colors.

Pel que fa al disseny interior, gau-
deix d’uns espais amplis i llumi-
nosos, amb uns colors que ho po-
tencien, pensat per trobar el caliu 
necessari per a un ambient de tre-
ball còmode, utilitzant material 
imitació de parquet per aconseguir 
confort i una il·luminació amb LEDs 
que, a més, permeten un baix con-
sum energètic.

Amb tot, s’aconsegueix un edifici 
que compleix perfectament amb 
l’objectiu alhora que no desento-
na amb un entorn d’allò més exi-
gent.  

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 
Grup Adserà
ARQUITECTE: Josep Adserà Grifé
ENGINYER: Gerard Ardserà Barral 
CONSTRUCTORA: Cevalls
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Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550 · unitas@grupheracles.com
www.unitas.ad

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

J +376 877 900
+ www.cevalls.com

Empresa 
responsable 

de la construcció 
de la nova seu 

d’Andbus by Regina
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Av. Tarragona 51, despatx 18 · AD 500 Andorra la Vella · Tel. +376  85 60 77 · Mòb. +376  36 20 77 · se7en@andorra.ad

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

ESPECIALISTES EN MOQUETES I PAVIMENTS

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

Avda. Santa Catalina, 160
30150 La Alberca (Murcia) T +34 968841947 cmbarcelo@cmbarcelo.com www.cmbarcelo.com

REVESTIMENT DE FAÇANES  ·  MUR CORTINA  ·  ALUMINI  ·  FERRO  ·  ACER INOXIDABLE  ·  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
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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 del Parnal, 
edifici Prat de la Casa, 
bloc D, local 5AD700 Escaldes-Engordany

Tel. 866 204 · Fax 866 314 

installacionsnunez@gmail.com

Instal·lacions Sanitàries

NUÑEZ S.L. J 811235
Terra Vella, 7 · Andorra la Vella · tecnovit@tecnovit.ad

D ANTENES
D ÀUDIO
D VÍDEO

D SONORITZACIONS
D PROJECCIÓ

D WIFI
D VIDEO PORTERS
D CÀMERES CTTV

D TELEMÀTICA
D TELECOMUNICACIONS

D NEXEDGE
D TETRA
D DMR

Venda, lloguer,
instal·lació i manteniment

Connectivity Solutions

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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

Av. Salou (costat càmping Valira) · Tel. 72 22 09 - 32 25 70
Fax 72 43 09 · AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
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Un dels grans atractius de viure a Andorra és, sense dubte, la possibilitat 
de gaudir d’un entorn tranquil i en el qual la natura predomina quan treus 

el cap per la finestra.

Aquest és un dels encants més destacats que ofereix la nova promoció 
d’ECOHOUSE, l’EDIFICI ESQUIROL II, situat a La Solana- Urbanització 

Can Noguer, a la Vall d’Escaldes-Engordany. Està envoltat d’un entorn on 
predominen les vistes panoràmiques a les muntanyes que enamoren a propis i 

estranys.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EDIFICI ESQUIROL II
CAN NOGUER -ESCALDES – ENGORDANY

Ecohouse
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>>  Situat en un entorn natural i amb fàcil accés, proporciona una còmoda 
accessibilitat al centre de la capital i a la parròquia escaldenca

>>Espais amplis i distribucions de fàcil accés als habitatges

A cinc minuts del centre i de fà-
cil accés, l’edifici es compon de 
15 amplis i confortables habitat-
ges, la majoria disposen d’una 
habitació tipus suite amb bany 
integrat i tots tenen acabats de 
disseny amb la màxima qualitat 
i domòtica.

Compten amb places de pàr-
quing i trasters que completen la 
comoditat que anhelem en allò 
que busquem per al nostre ha-
bitatge.

Els podem trobar de tipus dúplex 
o d’una sola planta, combinant 
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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. 

68 l’adv XXXXXXX

l’estil modern amb els acabats 
rústics tan típics de les poblaci-
ons de muntanya.

Espais amplis i amb materials 
de qualitat. Concebuts per a to-
tes les necessitats, disposen de 
superfícies d’entre 83 i 220 m2, 
distribuïts en 1, 2, 3 i 4 habita-
cions amb armaris encastats, 
distribuïdor, cuina, sala d’estar 
banys de disseny i safareig, a 
més del pàrquing i el traster ja 
esmentats.

>> Acabats de qualitat amb grans finestrals que proporcionen una lluminositat que omplen l’espai de cada estança

>> Les últimes tendències en mobiliari per a banys i cuines proporcionen la comoditat necessària en cada un dels 
espais
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L’opció de la terrassa, permet 
gaudir del sol que acompanya 
l’estiu andorrà i de les magnífi-
ques vistes de postal que ofereix 
l’hivern del petit país del Pirineu.

Tot plegat, fa que la tria d’aquests 
habitatges, ens permetin gaudir 
de tot el que ens ofereix Andor-
ra, ja que la bona connectivitat 
que té amb les principals vies 
del país ens apropa als serveis 
necessaris per a la vida diària 
així com als espais de lleure dels 

quals tenim la sort de disposar a 
casa nostra.

Confort i comoditat ens acom-
panyen des del moment que 
obrim els ulls al matí. 

Una imatge de cine que ens ofe-
reixen els grans finestrals que 
ens aporten relaxació i tranquil-
litat per al nostre dia a dia. 

PROMOTORA: Ecohouse S.L.

CONSTRUCTORA: Construccions Riu Caldo

ENGINYERIA: ATECI

>> Les distribucions i les obertures a l’exterior permeten gran confort i 
amplitud

“Envoltat d’un entorn 
on predominen les 
vistes panoràmiques 
a les muntanyes”



ECOHOUSE
Edifici Esquirol II - CAN NOGUER
ESCALDES – ENGORDANY

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

Empresa constructora i industrial col·laborador de l’edifici Esquirol II

Informació   |  + 376 622 822   |   + 376 622 422   |  infovendes@ecohouseandorra.com

www.ecohouseandorra.com

A la venda 15 habitatges d’obra nova
Alta qualitat i disseny

EDIFICI ESQUIROL II  ·  C/ de la Solana 75  ·  Les Molleres  ·  Urb. Can Noguer  ·  Escaldes - Engordany

Envolta la teva vida de natura
Av. Santa Coloma, 17 _ Edifici Ribalta, 1, local 2 _ AD500 Andorra la Vella (Pt. d’Andorra) _ Tel. (+376) 868 498 _ const.riocaldo@andorra.ad 

CONSTRUCCIONS 

RIO CALDO
CONSTRUCCIONS 

RIO CALDO
CRC
CRC
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LAVABOS

PLATS DE DUTXA

CISTERNES EMPOTRADES

SANITARIS

MAMPARES

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

AIXETES
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Av. Salou (costat càmping Valira) · Tel. 72 22 09 - 32 25 70 - Fax 72 43 09 · AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

CUINES CREATIVES

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

MADE IN GERMANYDr. Molines, 16
Garatge Cristina

AD500 Andorra la Vella
T 377 935

fusterand@live.com

FUSTERS PER 
EMPRESES I PARTICULARS

A PREU FET O PER HORA  
MUNTATGE DE TOT TIPUS 

DE PORTES I ARMARIS  
MOBLES DE CUINA, DE 

BANY O DE KIT
PARQUETS PER AL 
TERRA, SOSTRE O 

ESCALES
PARETS DE FUSTA

PETITES MUDANCES

Vestidors, cuines, fusteria en general i mobiliari de Corian

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

INTER
F U S T E R I A
fusta

Fem projectes de decoració amb fusta. Fusteria d’exteriors i ebenisteria. Fabricació 
de mobles a mida de cuina, banys, vestidors i obertures. Taulells de cuina i banys



Industrial col·laborador de l’edifici Esquirol II

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 

Segueix-nos

l art 
de 
viure
ANDORRA

La revista d’arquitectura, ara al web

Serralleria Industrial

VULCÀ

Casa Garreta (Sornàs) · AD300 ORDINO (Andorra) · T +376 358495 · serralleriaindustrialvulca@hotmail.com

Serralleria Industrial

VULCÀ

TREBALLS DE FERRO, ALUMINI I INOX
AUTOMATISMES PER PORTES
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HOTEL GRAU ROIG

Confort a peu de pistes

Ambient rústic 
d’alta muntanya 
combinat amb disseny 
actual

VIVENDA A VILA · ENCAMP

Contemporaneitat
i tradició

Quan hom visita Andorra i s’allunya de les 
massificacions per trobar les viles rurals del país, 
una de les propostes més autèntiques és Vila, a la 
parròquia d’Encamp. Un entorn privilegiat en el 
qual podem observar la vida rural i panoràmiques 
dignes de postal.

En aquesta població encara hi trobem les cases 
pairals que tant identifiquen l’Andorra que sovint enyorem. Sent així, 
els propietaris autòctons posen cura a conservar aquelles llars que 
alberguen els records de temps passats. Tot i que les edificacions a 
vistes dels curiosos mantenen les estructures pròpies del territori, 
per la part interior han patit grans reformes adaptant-se a les noves 
tendències i sovint a les noves tecnologies, albergant contrastos que 
demostren que la tradició i la modernitat casen a la perfecció.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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En aquest cas, la interiorista Laura 
Torres, ha materialitzat aquest fet 
amb aquest objectiu, combinant a 
la perfecció contemporaneïtat i tra·
dició.

Un habitatge unifamiliar d’obra nova 
de 600 m², tipus dúplex, en el qual 
la pedra vista de la façana casa per·
fectament amb l’entorn que l’acom·
panya.

Màxima qualitat: en 
la il·luminació,  el 
cromatisme, el mobiliari 
i les estructures pròpies 
de la llar, com la fusta, el 
ferro i la pedra.
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Grans finestrals, ben apreciables 
des de l’exterior, mostren la impor·
tància que se li dona a la llumino·
sitat natural, que un cop a dins es 
complementa amb una il·luminació 
artificial que la interiorista destaca 
com un factor importantíssim, amb 
el qual crea escenes de gran confort 
donant caliu a cadascuna de les es·
tances. 

La distribució de llums i projectors 
proporcionen clars i ombres prete·
ses en el disseny d’interior.

Cada espai conté materials d’úl·
tima generació i màxima qualitat, 
combinant les tonalitats amb la col·
locació del mobiliari i les estructu·
res pròpies de la llar, aprofitant la 

noblesa dels materials triats, com la 
fusta, el ferro i la pedra.

La distribució de les habitacions i 
les zones comunes està pensada per 
crear grans espais i eliminar barre·
res, fomentant la comunicació entre 
els habitants de la casa.

La sensació càlida que proporciona 
la il·luminació està secundada per 
grans murals, situats estratègica·
ment per generar escenaris que do·
nen color i confort a l’habitatge. 

A més, al mobiliari s’hi aprecien 
els tons foscos combinats amb els 
ocres de la fusta que proporcionen 
el recolliment que es troba a les ca·
ses antigues de poble.

>>>Es tracta d’una casa domotitzada; el funcionament està controlat a 
través d’una plataforma digital, una aplicació amb la qual podem contro-
lar la llum, les persianes, la calefacció, els accessos, ...
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En la col·locació dels mobles i les 
estructures, s’aprecia la intenció de 
buscar espais amplis sense perdre 
l’essència de benestar. 

L’accés i l’aprofitament d’aquest 
espai és còmode i permet el movi·
ment fàcil per aquelles tasques que 
realitzem en cada moment, ja sigui 
a la cuina, amb amplitud quan es 

tracta de cuinar, o als banys, quan 
busquem relaxar·nos amb enormes 
dutxes o banyeres d’hidromassatge. 
Sense dubte, trobarem el relaxa·
ment que tant apreciem.
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PROJECTE: 
Vivenda a Vila · Encamp
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat

>>> La distribució de les habitacions 
i les zones comunes està pensada 
per crear grans espais i eliminar 
barreres, fomentant la comunicació 
entre els habitants de la casa.

I si a tot això li sumem que es trac·
ta d’una casa domotitzada, en la 
qual el funcionament està con·
trolat a través d’una plataforma 
digital, una aplicació amb la qual 
podem controlar la llum, les per·
sianes, la calefacció, els accessos 
i fins i tot… la música, sent així el 
que ara en diem una smarthome, 
el nostre benestar i comoditat es·
tan garantits en una llar tradicio·
nal pensada per al futur. 

Optimització dels 
espais per permetre el 
moviment fàcil, ja sigui 
a la cuina, als banys o al 
gimnàs.
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Possibilitats infinites “Original” -ITALIA- Mobles de bany personalitzats

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com

Especialistes en 

MICROCIMENT

MOBILIARI  ·  INTERIORISME

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

www.triedre.ad

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

Art, construcció i fusta:

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

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

Av. de Joan Martí, núm. 33 · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · Tel. +376 832 203 · Mòbil +376 321 448 · electrotremat@andorra.ad
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Av. Verge de Canòlich, 26
AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra)

chantalperr@andorra.ad    ·   T. 843 717
Ctra. General de Canillo · AD100CANILLO

serrallerialaperecaus@gmail.com  ·  T 360 468 · 347 429

Zona Industrial Borda del Germà - Nau A
AD600 Sant Julià de Lòria · Principat d’Andorra
Tel. +376 72 15 65 · Fax. +376 72 20 01
persianespersinova@andorra.ad

C/ del Solà, 5 edif. Lluna, local 3 - AD200 Encamp
Telefons: 83 49 60 - 34 66 77 · Fax 83 49 70

elblau@andorra.ad
Ctra. de la Comella 37, Edif.  Encorces, Planta 5, Local 4 _ AD500 Andorra la Vella _ T +376 820 001 _ M +376  339 560

mesquedecoracio@gmail.com _ www.mesquedecoracio.com

SANTOS espais interiors

C/Baixada del Molí, núm. 3 · AD500 Andorra la Vella · T. 816 680  ·  info.santos@andorra.ad  ·  www.santos.es
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Més de 60 anys 1951-2018

1968

2018Connectivity Solutions

D ANTENES
D ÀUDIO
D VÍDEO
D SONORITZACIONS
D PROJECCIÓ
D WIFI
D VIDEO PORTERS
D CÀMERES CTTV
D TELEMÀTICA
D TELECOMUNICACIONS
D NEXEDGE
D TETRA
D DMR

Venda, lloguer,
instal·lació i manteniment

J 811235
Terra Vella, 7 · Andorra la Vella

tecnovit@tecnovit.ad

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

www.totled.com
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Veient com s’ha transformat Andorra en el darrer segle, 
sovint se’ns fa difícil imaginar com podia ser aquest petit 
país no fa ni 100 anys.

Doncs bé, si fem aquest exercici, ja que és el cas que tractem, 
imaginem una casa situada a l’inici de l’Avinguda Meritxell 
que, 80 anys enrere, es trobava als afores d’Andorra la 
Vella. Un fet que sembla impossible quan passegem pel 
concorregut carrer del centre de la vila.

Aquesta casa va ser la primera, com a habitatge, que es 
va construir als afores de la capital. A poc a poc i planta a 
planta.

Amb el pas de les dècades l’entorn va quedar absorbit pel 
creixement que patia la ciutat, fins que els anys la van situar 
en un lloc privilegiat dins de la capital.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REHABILITACIÓ CASA CUBERES · ANDORRA LA VELLA

Orígens 
i modernitat
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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. 

>L’aprofitament de les bigues de fusta originals combina perfectament amb 
la intenció d’una decoració més moderna

>La cuina ha estat adaptada a les noves tendències sense oblidar la 
comoditat necessària i la llar que l’alberga

L’obertura de la cuina a la 
sala-menjador aconsegueix 
donar amplitud als 
mateixos espais
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illa central, que separa la sala-menja-
dor de la zona on cuinem.

Un detall és comú en tot l’habitatge: 
la il·luminació. Aspecte que el dis-
senyador d’interiors Enric Cuberes, 
ha tingut com a premissa bàsica a 
l’hora de planificar la reforma. En ca-
dascuna de les parts que ha gaudit 
d’alguna millora s’hi ha potenciat la 
decoració mitjançant la llum, perme-
tent disposar de diferents ambients 
segons l’activitat que fem.

En aquesta mateixa planta baixa, han 
adaptat una habitació per a convidats 
en la qual s’ha aprofitat deixant vista 
la volta catalana, una construcció tí-
pica en les masies catalanes de segles 
passats.

Així també, han volgut conservar i 
mostrar les imponents bigues de fusta 
que tenia la casa per sostenir les es-
tructures, reforçades amb bigues de 
ferro a banda i banda, aconsegueixen 
mantenir l’essència dels seus orígens.

Arribats al segle XXI, fills i néts dels 
constructors d’aquesta llar emble-
màtica, van decidir conservar, i de la 
millor manera, el llegat que els havia 
deixat la família.

Sense deixar perdre els orígens de la 
construcció, han fet una sèrie de re-
formes amb les quals adapten l’es-
tructura de la casa, conservant carac-
terístiques importants de l’edificació 
original, amb un interiorisme cuidat i 
modern.

A la planta baixa han transformat 
les antigues estances en una cuina-
menjador àmplia, còmoda i actual, 
on s’ensenya el que es vol ensenyar 
i s’amaga el que es vol amagar. Amb 
un concepte que a priori pot semblar 
contradictori: obrir la cuina per ama-
gar-la mitjançant la distribució i el 
mobiliari. 

Amb les parts essencials d’una cuina 
còmoda per treballar-hi, amb espais 
amplis per moure’s lliurament i una 



nant-los un caliu especial amb una de-
coració amb predomini del color negre. 
Aixetes, dutxa, mampara i fins i tot el 
radiador, de color negre, aconsegueixen 
aportar el caire pretès. Insistint sempre 
amb la importància que té la llum, com-
binada amb parets que simulen fusta 
per aconseguir l’objectiu marcat. Un 
LED a l’interior de la dutxa, permet con-

vertir l’espai en el punt on desconnectar 
i relaxar-se.

Amb tot, una mostra més per comprovar 
que antiguitat i modernitat es poden ca-
sar quan se sap que es té entre mans.

Però si alguna cosa caracteritza l’aixeca-
ment d’aquest edifici del segle passat, 
és la paret de pedres que es mostra a 
l’interior de l’habitatge.

Aprofitant les pedres descartades de la 
planta baixa, es van aixecar 1,20 m les 
antigues golfes per poder fer un dúplex 
en què les plantes baixa i primera com-
parteixen una impressionant paret de 
pedra vista que ens situa perfectament 
en l’estil arquitectònic de l’època.

La mateixa decoració, il·luminació i dis-
seny interior, ressalten la magnitud de la 
vella obra. Impossible renunciar a una 
característica tan pròpia de la mateixa 
casa, amb l’afegit que permet aconse-
guir la intenció pretesa: mostrar l’essèn-
cia i el caràcter de l’habitatge.

Pujant l’escala central que ens porta a la 
planta superior del dúplex, trobem dues 
habitacions més que mantenen l’estil de 
la resta d’estances, amb una decoració 
càlida i una il·luminació que permet el 
relaxament que necessitem.

Seguint en aquesta línia, el despatx es 
troba a l’espai obert que dona a la pa-
ret de pedra i que es comparteix amb 
la planta baixa. Una il·luminació tènue 
que, controlada per llums LED, dona 
claror a tota la taula i fa que l’espai sigui 
més agradable i menys estressant en els 
moments de treballar.

Els banys potser són la part on l’interi-
orista va arriscar més. En aquests es-
pais, la intenció era transformar-los en 
moments de relaxació i benestar, do-

DISSENY D’INTERIORS: Enric Cuberes
CONSTRUCTORA: Carracedo
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Empresa constructora i industrial col·laborador de la rehabilitació de la Casa Cuberes Industrials col·laboradors de la rehabilitació de la Casa Cuberes

Av. Fiter i Rossell 70, 1r, 2a · Edifici Portal dels Vilars · AD700 Escaldes-Engordany · T (+376) 822 552 · (+376) 827 548 · info@carracedo-and.com

Constructora · Immobiliària

CARRACEDO, S.A.

Av. Joan Martí, 68, 1r - 1a · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · T (+376) 688 194 · (+376) 696 911 · multiserveiscano@gmail.com

Av. de les Escoles, 17
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 483 · Fax 867 493
sistemacuina@andorra.ad

Av. Santa Coloma, 81-83 ·1r, 5a
AD500 Andorra la Vella
(Principat d’Andorra)
Tel. +376 861 389
Artur Mòbil +376 615 287
pinturesdecoserra@gmail.com

DecoSerra
Pintura i Decoració

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

J 827 777 · 325 933
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Aquest projecte neix de la voluntat de fer la reforma integral 
d’un apartament al carrer Prat de la Creu, al centre d’Andorra 
la Vella, amb un objectiu principal: donar el màxim espai, aire i 
llum als propietaris de l’apartament, recentment jubilats.

La distribució inicial és idèntica al projecte anteriorment publicat 
a la revista l’Art de Viure número 110. Com ja s’ha exposat en 
altres ocasions, cada projecte que es treballa al despatx és 
únic, i es treballa de zero. Aquest apartament n’és la prova 
materialitzada, ja que tot i tenir la mateixa distribució i el mateix 
programa, el resultat és molt diferent i, lluny de «reproduir» el 
projecte anterior, s’ha treballat segons les necessitats del client 
per fer un projecte realment adaptat i a mida, respectant el 
pressupost inicial.

TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

REFORMA INTERIOR «OXIGEN»

Espais oberts
i gran lluminositat«Un primer volum de dia, de 

grans dimensions i de gran 
lluminositat conforma la cuina 
menjador estar.»



Es tracta d’un apartament d’uns 90 m2 
on es volia la major quantitat d’espai i 
llum possible. Un primer volum de dia, 
de grans dimensions i de gran llumino-
sitat conforma la cuina menjador estar. 
Un altre gran zona dividida conforma 
l’habitació de convidats, el bany i l’habi-
tació suite principal.

Aquest primer volum es presenta com 
un gran espai diàfan i molt clar en el 
mig del qual, 5 peces matèriques de 
pedra sintètica basàltica serveixen de 

suport per poder fer-hi vida, activitats… 
Aquestes peces són l’illa de la cuina, una 
taula petita, una gran, una baixa i una 
taula petita exterior, totes de la mateixa 
materialitat (estructura d’acer inoxida-
ble i sobre de pedra sintètica basàltica). 
Per la seva mateixa amplada permeten 
ajuntar i generar combinacions per po-
der fer un taller culinari, menjar 14 co-
mensals o per esmorzar a l’exterior. 

El disseny d’aquestes peces permet 
transformar l’ús tradicional de «taula» 

per fer d’aquests elements veritables 
prolongacions del pla de treball de la 
cuina, generar una immensa taula taller, 
deixar-les a l’exterior... ja que ni el sobre 
ni l’estructura pateixen.

Per aquest espai de vida s’ha utilitzat 
una paleta de colors neutres: les parets 
blanques i el paviment de parquet de 
roure clar, per a poder mostrar els es-
pais de manera clara, ressaltar els ob-
jectes centrals matèrics i sobretot per-
què tot l’espai s’impregnés dels colors i 

llums exteriors, fent més forta la relació 
amb l’exterior i els seus canvis.

En aquest límit perimetral clar i neutre 
s’hi ha fet una sèrie d’armaris que for-
men un gran espai d’emmagatzematge 
integrat. Aquest gran armari amaga una 
porta de tota alçada pivotant totalment 
integrada de color blanc, feta amb el 
mateix material que l’armari. Aquesta 
porta és per on s’accedeix a la zona nit 
en la qual es troben els dormitoris i el 
bany.
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>>Planta general abans de la intervenció >>Planta general de la intervenció
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El dormitori principal és una suite amb 
bany integrat que se separen entre si 
per una cabina de dutxa central amb les 
parets de vidre de tota alçada, les quals 
s’han revestit amb una delicada aquarel-
la realitzada per l’artista andorrana re-
sident als Estats Units, Olympia Altimir 
(Escaldes-Engordany, 1988). Aquesta 

peça central, juntament amb els efec-
tes de llum i els miralls desmaterialitzen 
els límits i permeten ampliar la sensació 
d’espai així com gaudir de llum natural 
de gran qualitat. Un efectiu sistema de 
corredisses de vidre i llum al terra per-
meten un ús a la nit sense pertorbar el 
somni dels que descansen al llit.
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L’altre és una habitació de convidats i un 
estudi al mateix temps. Ambdues habi-
tacions també gaudeixen del gran espai 
d’emmagatzematge integrat que sepa-
ra les zones dia i nit. En aquesta part de 
nit s’ha optat per tons molt més càlids, 
amb la fusta de roure natural.

Per donar una sensació de continuïtat, 
el paviment de parquet de roure clar 
també es troba a les habitacions, als 
banys s’ha optat per un paviment cerà-
mic amb el mateix acabat per no per-
torbar la sensació d’unitat, sobretot en 
la suite. 

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: 
MIQUEL MERCE ARQUITECTE

«Una aquarel·la de l’artista 
Olympia Altimir, amb els 
efectes de llum i els miralls 
desmaterialitzen els límits i 
amplien la sensació d’espai.»



Empresa constructora i industrial col·laborador dels projectes «Oxigen» i «Pretty Nails»

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

SEMPRE CREANT 
ESPAIS ÚNICS I INNOVADORS

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



Industrials col·laboradors dels projectes «Oxigen» i «Pretty Nails» Industrials col·laboradors dels projectes «Oxigen» i «Pretty Nails»

Av. Carlemany, 65  ·  botiga 16  ·  AD700 Escaldes Engordany

 electricitatnem@gmail.com  ·  T +376 60 88 61  ·  T +376 34 91 62                    

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

instal·lacionsmanteniment
climatitzacionsenergiasolar
venti lacions lampisteria

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

C/ de la Tartera, Camp Riberaygua s/n
AD500 Santa Coloma

Mòb. +376 630 351 · Tel. +376 720 013
c.unio@andorra.ad

www.cristalleriesunio.com
 

Camp Riberaygua · c. de la Tartera · AD500 Sta. Coloma · Principat d’Andorra
Tel. +376 722150 · Fax +376 722149 · admin.mundial@andorra.ad
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Un espai on la simplicitat i el minimalisme de parets blanques 
i paviment de fusta d’un to clar són la base per ressaltar uns 
marcs que donen ritme, vibració i atmosfera a l’espai.

L’arquitectura troba respostes a un pressupost ajustat 
tot i donant una imatge contemporània i rica en matisos 
que permeten a traves de marcs que serveixen de filtres 
per generar diferents espais sense fer divisions, així com 
mobiliari, i que a través de la paleta de colors transmeten la 
delicadesa i el «savoir-faire» dels professionals del centre.

TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

PRETTY NAILS

Vibració i contrast
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El centre d’estètica «Pretty nails – by 
Cristina Rodríguez» és un espai de 
petites dimensions (uns 26 m2) on 
s’ha treballat intensament per poder 
executar la reforma amb un pressu-
post extremadament contingut. 

El programa precisava de diferent 
mobiliari de tipus professional que 
s’ha optat per fer a mida per estalvi-
ar en costos. La solució, simple però 
elegant ha estat que els propis clients 
conformin l’aspecte i materialitzin físi-
cament la imatge del local a través de 
diferents marcs de fusta en els quals 
es poden passar uns fils de colors. 
Aquests marcs serveixen de filtres 
amb la façana exterior, el mobiliari, 
els separadors, els llums, les taules, 

els bancs, la caixa, els expositors i fins 
i tot el tirador de la porta del bany…

D’aquesta manera es redueix moltís-
sim el cost (s’ha arribat a estalviar el 
70% del previst inicialment) ja que 
només s’ha de generar un contenidor 
neutre, de parets blanques i terra de 
fusta clar i fabricar una dotzena de 
marcs de fusta de diferents mesures 
que configuraran la pròpia imatge del 
local.

Aquests marcs, a través de gairebé 
2.000 metres linials de «corda» de 
colors (en realitat són mermes de 
teixit extremadament econòmiques), 
constitueixen el mobiliari així com la 
configuració general de l’espai. El rit-

me de les «cordes», la vibració, de for-
ma i de color participen en donar ri-
quesa a l’espai. Es generen espais més 
o menys filtrats que permeten donar 
intimitat en zones de tractament es-
pecífic, així com aportar llum i color 
en la zona d’espera i la caixa.

L’homogeneïtat de la solució i el seu 
ús a tantíssimes escales (de paret a 
tirador, passant per banc) transmeten 
ràpidament una atmosfera especial. 
La neutralitat del contenidor reforça 
aquesta sensació de vibració i con-
trast. 

« Es generen espais 
més o menys filtrats 
que permeten donar 
intimitat, així com 
aportar llum i color. »

118 l’adv ARQUITECTURA

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: 
MIQUEL MERCE ARQUITECTE
COL·LABORADORA: DANIELA GUARDIA



El repte era clar. Reinventar una perruqueria existent i transfor-
mar-la en un nou concepte de negoci ambientat en un espai icònic 
de la moda: la Passarel·la Gaudí. 

Una nova ubicació i una imatge renovada poden rejovenir un negoci 
amb més de 20 anys? Sense cap mena de dubte. Les seves propi-
etàries han fet realitat un somni i conserven intacta la il·lusió del 
dia que van obrir la primera perruqueria als anys 90. Ara tenen la 
versió 2.0. 

GAUDÍ PERRUQUERS

Transformació 
des del disseny

TEXT: SBÓS INTERIORISME · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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Situada al centre neuràlgic d’Andorra, la fa·
çana de GAUDÍ Perruquers no deixa indife·
rent ningú. La pantalla LED transparent de 
3 x 2 metres, és l’única del país i les imatges 
provoquen un efecte hipnòtic als vianants.

Però no és només això. El rètol està fabri·
cat amb un alumini dibond i té una franja 
il·luminada que dona forma a la famosa 
passarel·la. Una manera encertada d’adap·
tar la nova imatge de la marca als exteriors.

Des de fora és evident que GAUDÍ és una 
perruqueria, però preserven la intimitat 
de les clientes amb una elecció i una col·
locació estratègica de vinils que es renova·
ran de manera periòdica.

Paviments de porcellànic de disseny italià 
de gran format amb una col·locació sense 

junta, acabats laminats que imiten la 
fusta a les zones de treball, vinils d’alta 
resolució a les parets i els tocadors amb 
llum focal, complementen un interioris·
me perfectament alineat amb la imatge 
de la marca.

Una curiositat sobre els llums dels toca·
dors: L’índex de reproducció cromàtica 
és de 98, i un IRC de 100 només el té la 
llum del sol. Aquest és el secret pel qual 
les clientes es veuen tan belles i els en·
canta mirar·se als miralls. A més, tenen 
un disseny personal irreproduïble.
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>> La llum és una altra de les armes 
de disseny. A l’introduir-la en els 
miralls dels tocadors, col·locats 
uns enfront dels altres, provoquen 
un efecte de túnel amplificador de 
l’espai.

El complement idoni és el perfil de 
llum perimetral amb forma de U 
invertida que il·lumina tot el local, 
dissenyat i fabricat a mida per a 
aquest projecte.

>> Les impressions en vinils d’alta reso-
lució en parets i divisòries converteixen 
les pròpies imatges en eines de disseny.

La protagonista, la llum, que 
multiplica l’espai i exalta la 
bellesa d’unes clientes que no 
poden deixar de mirar-se en 
uns tocadors amb lluminàries 
de somni
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Industrials col·laboradors Gaudí Perruquers

Empresa col·laboradora Gaudí Perruquers

GAUDÍ Perruquers compta amb una zona 
d’atenció al client separada de la resta del 
local per crear un espai íntim, així com 
llocs dobles de treball i zona de rentat per 
a cada perruquera, sala per a tractaments 
d’estètica i un ambient polivalent per a es·
tilisme i maquillatge.

En els 110 m2 de local també té cabuda un 
comerç complementari per a crear l’esti·
lisme de les clientes. Així, incorporen una 
zona de venda de roba i complements 
amb un gran aparador de vidre.

Aquests espais de treball posen de mani·
fest que GAUDÍ no és només una perru·
queria. 

És un nou concepte de negoci actual i in·
novador on l’experiència del client és una 
prioritat, i la imatge de marca és una arma 
de comunicació summament coherent i 
eficaç. 

PROJECTE: Reforma Gaudí Perruquers
INTERIORISME: Sbós Carme Planas

CONSTRUCCIÓ · REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ

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

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.



Industrials col·laboradors Gaudí Perruquers Industrials col·laboradors Gaudí Perruquers

Carrer de Lòria, 24 · Tel. 843 639 · Mòb. 321 639
AD600 Sant Julià de Lòria · (Principat d’Andorra) · electricabesoli@andorra.ad

ELECTRICITAT EN GENERAL · ELECTRODOMÈSTICS

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

lampisteria · calefacció biomassa · plaques fotovoltaiques
instal·lacions elèctriques · domòtica · climatització

Av. Sant Antoni, núm. 62 - local 2 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra

T +376  847 333 · instalacions@prodomo.ad

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

J 827 777 · 325 933



Situat al carrer Isabel Sandy número quatre, hi trobem 
el nou centre mèdic Visit-m. Sorgit de la reforma 
d’un espai lliure de 145 m² situat a la segona planta 
d’aquesta adreça.

A banda de la bona ubicació en què es troba el nou 
centre, cal destacar les possibilitats que oferia l’espai, 
ja que disposa de grans finestrals a la façana principal 
i ventilació pel pati interior i posterior.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

“La decoració es basa en símbols 
alegres que, a banda d’informació 
bàsica, donen un toc diferencial 
respecte als centres mèdics clàssics.”

VISIT-M CENTRE MÈDIC

Proximitat 
i rapidesa 
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Pel que fa a la distribució, el primer 
que trobem és una porta de vidre 
d’un metre d’amplada, que permet 
una entrada lliure i còmoda per arri-
bar a la recepció. Davant d’aquesta, hi 
trobem el passadís, amb un ample de 
120 cm, que distribueix les consultes 
dels professionals.

Contigua a la recepció, hi ha una sala 
d’espera que, evitant ser claustrofò-
bica, disposa d’amplitud, ventilació 
directa del carrer, tons de color ben 
combinats i alegres, conjuntat amb 
una bona il·luminació amb llums LED.

A més a més, trobem una sala d’ur-
gències per a atencions que ho re-
quereixin i no calgui esperar.

Tres de les quatre consultes disposen 
de ventilació directa des de la façana 
principal i una des del pati interior. 
Equipades amb tot l’imprescindible 
per oferir les cures pertinents, dispo-
sa de tot el material que necessita un 
centre que ofereixi aquest servei.

Així com l’accés adaptat per a minus-
vàlids i les instal·lacions d’electricitat, 
il·luminació, informàtica, etcètera, re-
querides per a un bon funcionament.

El mobiliari, de fusta, busca la como-
ditat i la resolució de les necessitats, 
permetent tenir amplitud d’espai i co-
moditat. Els mobles de les consultes 
són els estàndard existents en aquest 
tipus de centres.

Un terra tipus ceràmic proporciona 
sensació de netedat i un confort apre-
ciable, ja que els tons foscos donen 
caliu a l’espai.

La decoració es basa en símbols ale-
gres que, a banda d’informació bàsi-
ca, donen un toc diferencial respecte 
als centres mèdics clàssics.

Així doncs, disposem d’un nou centre 
mèdic al qual recórrer quan el cos ens 
ho reclami, que mai va malament. 

CONSTRUCTORA: Sideco



Empresa constructora i industrial col·laborador Visit-m Centre Mèdic Industrials col·laboradors Visit-m Centre Mèdic

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

Av. del Fener, 39 · Àtic 4 · AD700 Escaldes-Engordany
(Principat d’Andorra) · Tel. +376 661 188

manelmb.it@gmail.com

Pintures  ·  Manteniments en general
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

PINTURES
M&B

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma
Andorra · Tel. +376 811 356 - Fax +376 863 398  ·  fito@andorra.adAv. de les Escoles núm. 33 · Local 02 Borda Sucarana · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. +376 865 360 · Mòb. +376 681 680 · fusteria@varenova.com

FUSTERIA EN GENERAL



Projecte de reforma d’un local comercial situat a la segona planta, al 
Carrer de la Unió núm. 1, a la Parròquia d’Escaldes-Engordany.
L’objecte de la reforma és l’adequació en un nou CENTRE MÈDIC amb 
cinc consultes de diverses especialitats.

TEXT: EVA M. DALMAU · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU CENTRE MÈDIC CARLEMANY. ESCALDES-ENGORDANY
REFORMA DE LOCAL PER A TRANSFORMACIÓ DE CENTRE MÈDIC

Alt nivell 
de confort

La idea general del projecte ha es-
tat la d’obtenir un espai càlid, que el 
pacient trobi acollidor i tranquil i en 
el qual el facultatiu pugui treballar 
amb totes les comoditats i les ga-
ranties. Des del principi, la idea ha 
estat la d’aconseguir un alt nivell de 
confort per als usuaris del centre.

L’actuació general ha consistit en 
els enderrocs per deixar totalment 
diàfana la planta, i poder iniciar 
els treballs de particions interiors, 

revestiments i unes instal·lacions 
adequades per a aquests serveis, 
aconseguint les màximes prestaci-
ons que l’espai podia oferir.

Tots els elements d’instal.lacions 
compleixen amb els màxims nivells 
de sostenibilitat i estalvi energètic. 
L’enllumenat no només és LED, sinó 
que prioritza una reproducció de 
color superior al 90%, per tal que 
s’assembli el màxim a la llum solar 
natural.

>>> S’ha prioritzat una distribució que permeti que totes les sales disposin 
de molta entrada de llum natural.
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El moble de recepció està ubicat al 
centre, per donar control i servei a 
les cinc especialitats mèdiques i a 
l’accés dels pacients. Com a únic 
element central, ajuda a la distribu-
ció de tot el Centre Mèdic.

El nou Centre Mèdic està compost 
per: una recepció des d’on es con-
trola visualment la sala d’espera, 
els cinc despatxos per a l’atenció 
mèdica, una estança per emma-
gatzematge de documents i altres, 

un sala office, dos banys petits i un 
local tècnic.

Cada despatx s’ha configurat segons 
l’especialització mèdica que s’hi 
practica, i les instal·lacions s’han 
acoblat per treballar de forma con-
junta, compartint la recepció i les 
instal·lacions. 

ARQUITECTURA i ENGINYERIA: 
Eva Dalmau
CONSTRUCTORA: Auxini, SA

>>>Des de la recepció es controla visualment la sala d’espera i els cinc 
despatxos per a l’atenció mèdica

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 nou Centre Mèdic Carlemany i de la nova reforma de l’Hotel Grau Roig
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Industrial col·laborador Nou Centre Mèdic Carlemany i de la reforma de l’Hotel Grau Roig

edalmauj@coac.net

tel. +376 363993
EVA M. DALMAU
ARQUITECTURA I ENGINYERIA

Fusteria Ebenisteria

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

Tel. 725 827 · Fax. 722 827

Crta. de la Comella
Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A

AD500 Andorra la Vella · agrupsa@andorra.adJ 827 777 · 325 933

Hort de Godí - Edifici Marsal · Baixos, 3a · AD200 Encamp  ·  Tel. 328386 · artiguix@andorra.ad

emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma
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Si hi ha alguna cosa que diferencia un hotel d’un altre és, 
sense dubte, l’atenció pels detalls i la dedicació que se li 
destina.

Any rere any, la propietat de l’Hotel Grau Roig ha procurat 
adaptar cada un dels espais a les necessitats dels clients 
més exigents.

Ubicat en un lloc privilegiat, a peu de pistes de l’estació 
encampadana, sempre han buscat compaginar l’entorn 
de muntanya tan característic dels pobles pirinencs amb 
les últimes tendències en tecnologia i confort.

Aquest cop, la remodelació ha tingut lloc a l’antiga 
sala d’armariets i magatzem, que s’han reconvertit en 
sala de reunions, cafeteria, sala de jocs per a infants i 
guardaesquís.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Ambient rústic 
d’alta muntanya 
combinat amb disseny 
actual

HOTEL GRAU ROIGLuxe cool
 a peu de pistes

“Fusta noble, 
importada de països 
nòrdics, envolta 
l’espai.”



A nivell d’obra cal destacar que la refor-
ma s’ha fet en un termini exprés, ja que 
han enllestit la feina encarregada en no-
més dos mesos. S’ha primat el tema dels 
aïllaments, ja que a causa de les caracte-
rístiques de la zona, era on calia dedicar 
més esforços.
Només accedir a l’espai, ens adonem de 
la intenció de donar caliu al recinte, ja 
que l’ambient que s’aconsegueix és de 
benestar absolut, independentment de 
la climatologia exterior.
Fusta noble, tan típica de les edificacions 
de muntanya, i importada de països nòr-
dics, envolta l’espai, donant aquell reco-
lliment que busquem en altitud.

La cafeteria ofereix tot el que és necessari 
per reposar i gaudir de moments de re-
laxació, amb un mobiliari còmode i ma-
terials d’altíssima qualitat, entre els quals 
destaca la pell natural. Diverses llars de 
foc a gas donen aquella sensació de ca-
liu típica en els habitatges tradicionals de 
muntanya.
Una sala de reunions amplíssima, amb 
una gran taula central, ofereix la possibi-
litat de realitzar les trobades necessàries 
per a empresaris que ho requereixin. Dis-
posa de connectivitat i de material audi-
ovisual d’última generació per mantenir 
el contacte amb el món exterior, a través 
de potents instal·lacions que es conside-

raven imprescindibles perquè, qui ho re-
querís, tingués la possibilitat de fer-ne ús.
Per als més petits, s’ha creat el kids club, 
un espai reservat per als infants on po-
den trobar-hi tot tipus d’entreteniment, 
ja sigui el més tradicional com el tecno-
lògic d’última generació.

Tota l’ambientació està acompanyada 
amb una il·luminació LED de baix con-
sum amb la qual, tal com s’havia projec-
tat, s’aconsegueix crear un ambient íntim 
i de confort. Mitjançant llums de disseny 
exclusiu i amb una col·locació estratègi-
ca, per crear punts de llum i ombres i així 
no perdre mai la sensació pretesa.
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CONSTRUCTORA: Auxini, SA

El nou guardaesquís, ha quedat total-
ment integrat amb la resta de sales, 
mantenint el mateix tarannà amb la res-
ta d’espais i no perdre l’essència que es 
busca tenir en tot moment.

Amb tot, l’objectiu està assolit. Tot està 
pensat i creat perquè enllaci amb l’en-
torn i la resta de l’hotel, que sempre ha 
primat obtenir una harmonia entre els 
diferents espais de què disposa, perme-
ten que els clients, es moguin per on es 
moguin, no deixin de sentir el caliu que 
se’ls ofereix.
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Toc chic
REFORMA RESTAURANTS PYRÉNÉES

Sovint, quan a casa movem un simple moble de lloc o 
canviem un quadre, rebem noves sensacions i fins i tot 
sembla que estrenem alguna cosa nova. Amb això es 
demostra que els canvis i la renovació ens produeix certa 
satisfacció.

Aquesta sensació és la que trobem quan entrem i descobrim 
els canvis soferts als restaurants de la tercera planta dels 
magatzems Pyrénées, la Bohème i el Bufet-Grill.

Però anem a pams, ja que tots dos han canviat radicalment 
respecte de com els coneixíem.
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Mobles de bufet fets a mida de 
silestone negre Zimbawe, amb 
plaques fredes i espai per a 
apilament de plats incorporats. 
Tot  això obtenint un impacte visual 
poderós, elegant i organitzat

PER REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ
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La Bohème es podria dir que és completament nova, ja que 
l’espai que ocupava aquest restaurant ha experimentat una 
reforma completa, s’ha convertit en un únic espai d’uns 100 
m², completament obert al públic.

Quan arribes, tens ben bé la sensació d’entrar en una plaça de 
poble, ja que per tot el perímetre i algunes zones centrals, hi 
ha col·locades plantes que donen un aire de frescor i benestar 
en l’ambient, transmeten la tan agradable sensació de l’aire 
lliure.

El punt fort de la secció de jardineria el trobem a l’entrada del 
local, ja que la meitat del taulell de fusta del restaurant, s’han 
col·locat plantes aconseguint fer del punt d’entrega dels rams 
un lloc molt més agradable. A més, dins d’aquest espai tenim 
una nova cafeteria per esmorzar o berenar, on, en aquest en-
torn més avantguardista, podem gaudir de diferents produc-
tes ecològics. També, gràcies a la creació d’un quiosc ubicat 
al centre de la «plaça», podem adquirir la premsa del dia i in-
formar-nos de l’actualitat mentre gaudim d’un cafè eco. Dues 
taules altes situades a la vora del quiosc, permeten fer un cafè 
ràpid per aquells que van amb presses.

La resta del restaurant es divideix de nou en dues 
zones: una, amb taules i cadires de diferents es-
tils. Taules grans, més de casa, per poder gaudir 
d’un bon moment de relaxament. I l’altre, un punt 
central amb taules metàl·liques i bancs, que fan 
de transició, entre la jardineria i el restaurant.

A més, inclou un espai de dues taules baixes, amb 
butaques de lectura, idoni per a berenars, ja que 
just al costat hi ha ubicat un moble d’antiquari on 
es mostra l’oferta dolça de què disposen. Aquesta 
idea està reforçada amb tres llums metàl·lics que 
s’enfoquen cap a la llaminera temptació.

Tot el mobiliari s’usa a demanda de la sensació 
que es vol donar, ja que combina a la perfecció el 

caliu que transmet la fusta amb l’aspecte metàl-
lic que dóna un caire més tècnic.

 Com a mostra més clara és la situació on es tro-
ba la cafetera, ubicada en un majestuós moble 
de fusta, d’estil rústic, que transmet el recolli-
ment que trobem a casa. Així com la mescla de 
tipus de làmpades, unes més industrials combi-
nades amb grans cúpules de corda i vímet, amb 
la intenció de rebaixar la part visual d’exterior i 
proporcionar una atmosfera més càlida.

L’ambientació de l’espai es completa amb un pa-
viment il·lustrat amb mosaics, diferents dibuixos 
de l’estil que trobem a les Rambles decoren el 
terra que trepitgem.
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PROJECTE: Reforma Restauració Pyrénées 3a planta
INTERIORISME: Blue&Blue

I ara parlem del Bufet-Grill. A demanda 
de la propietat, el restaurant s’ha allu-
nyat de l’aspecte més rústic, més fosc 
i amb moltes distribucions que tenia 
prèviament a la reforma. Passant a ser 
un espai més lluminós i obert eliminant 
barreres, aconseguint així, un espai 
d’uns 400 m², amb més sensació d’am-
plitud per a les gairebé 250 persones 
que hi caben.
Cal destacar que la reforma s’ha realit-
zat sense tancar el servei que s’oferia, 
sempre amb la intenció d’incidir el mí-
nim durant la visita dels clients tant al 
restaurant com als Grans Magatzems.
Respectant el terra i el sostre, la inter-
venció s’ha basat en la decoració. La 
primera actuació va ser l’enderroc de 
totes les divisions de fusta i l’obertura 
de sostres per aconseguir més llum i 

espais per l’objectiu pretès. El 80% de 
les taules ja existents es van transfor-
mar donant-los una segona vida. Unes 
taules de roure, que després de llimar i 
envernissar, es van pintar les potes amb 
colors alegres aportant-los un estil més 
modern. De fet, seguint aquesta pre-
missa, veiem que el local en si ha estat 
pintat amb aquest tipus de tonalitats… 
parets, cadires, sostres, etcètera que 
aconsegueixen ampliar la sensació d’es-
pai, alhora que crea un ambient rejove-
nit. Combinats amb la gamma de colors 
triada i la llum que sempre ajuda, tenim 
els coixins, que ens proporcionen la 
possibilitat d’acomodar-nos com si es-
tiguéssim al menjador de casa.
Una de les demandes feta era aconse-
guir, sobretot, tenir més llum, i a poder 
ser, exterior. Amb aquest requeriment, 

i intentant fer arribar aquesta llum fins 
al final del local, es van crear diferents 
espais i treure parets, difuminar les co-
lumnes i sostres amb colors més pastel, 
per aconseguir reduir el contrast amb la 
visió de l’exterior. Unes tarimes elevades 
situades a les parts més allunyades de 
les finestres, permeten augmentar la 
sensació de proximitat amb la part de 
fora. També s’ha creat una nova barra 
per a les begudes que proporciona un 
millor accés des del restaurant. Aquesta 
té un format metàl·lic donant protago-
nisme a la beguda i no a la decoració. 
Els punts de les begudes es poden 
identificar amb unes petites làmpades 
de vidres de colors, ben marcades i per 
tant ben visibles per als clients des de 
tots els racons del restaurant. Unes pe-
tites parets construïdes a mitja alçada 

marquen les separacions i diferencia el 
menjador dels passadissos, pintats amb 
un color verd clar, que facilita l’arribada 
de llum amb les corresponents làmpa-
des a joc, que marquen el camí. La llum 
proporcionada pels LEDs està distribuï-
da per tot el local, de manera que tenim 
molta claror ens moguem per on ens 
moguem. Un banc metàl·lic amb coixins 
recorre tota la vidriera, ideal perquè els 
visitants puguin deixar les compres al 
costat de la taula mentre gaudeixen del 
dinar i evitar tenir les bosses a terra, fa-
cilitant un espai lliure per a la mobilitat 
sense ensopegar a l’hora de recollir els 
àpats.
Amb tot, s’ha aconseguit renovar la 
imatge de la part dedicada a la restaura-
ció dels concorreguts grans magatzems 
de la capital. 

> Grup Rull opta per acabats d’extrema qualitat, assolint el compliment de tots els requisits estètics, funcionals i sanitàris
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Casa Garreta (Sornàs)
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MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

Ctra. de la Comella Ed. Encorces, planta 4 local 2-3 · AD500 Andorra la Vella · T 820 720 · F 820 723 · info@fusteriamario.com · www.fusteriamario.com
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www.totled.com
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C/ de l’Alzinaret, 5 · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 75 00 75 · andorra@gruporull.com
www.gruporull.com
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Per la seva seguretat
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Per evitar possibles sorpreses
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Avda. Copríncep Episcopal, 105 ENCAMP
Tel. 731 777 · info@assegura-t.com

www.assegura-t.com
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La col·lecció penjada és gairebé una 
retrospectiva de l’artista i aplega un 
total de 27 quadres pintats entre 1988 
i 2010, amb diferents tècniques i so-
bre suports diversos.

Amb una llarga trajectòria i influèn-
cies múltiples, Xiao Xia crea obres 
sòbriament subtils, un art que podria 
semblar evident però que amaga una 
construcció d’imatges enigmàtiques. 
L’obra de Xiao Xia és el reflex de la 
personalitat de l’artista, un creador 
sovint excèntric, que ha dedicat la 
seva vida a la recerca d’un nirvana que 
oscil·la entre occident i orient.

Actualment, l’autor gairebé retirat, 
viu i treballa a la Xina des del 2006 en 
la més estricta confidencialitat.

Al voltant de la mostra es van orga-
nitzar diverses activitats, com un con-
cert de flauta tradicional xinesa, un 
taller infantil a càrrec d’Alba Balletbó, 
la projecció de la pel·lícula «I’m not 
a Madame Bovary» del director Feng 
Xiaogang, un taller per a adults a càr-
rec de Xiao Jingyi titulat «Introducció 
a la cerimònia xinesa del te» que va 
comptar també amb la col·laboració 
de la Fundació Institut Confuci de Bar-
celona i un altre taller, també a càr-
rec d’Alba Valletbó, titulat «Decora i 
aprèn a fer servir les esferes xineses 
relaxants». 

Una oportunitat immillorable per co-
nèixer i gaudir de la cultura del gegant 
asiàtic. 

ARTALROC
XIAO XIA A ANDORRA

Entre  
occident i orient

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  SERVEI FOTOGRÀFIC GOVERN D’ANDORRA

Poder gaudir d’exposicions d’artistes forans sempre 
és un enriquiment per la cultura que les acull. I 
en aquest cas, qui ens visita prové d’un país i una 
cultura molt llunyans.

Es tracta del pintor xinès Xiao Xia, que exposa 
per primera vegada al Principat i ho fa a la galeria 
Artalroc des del passat mes de febrer.

L’exposició s’emmarca en la celebració de l’any 
nou xinès i comptarà amb la presència de 
l’artista, així com del comissari de la mostra, 
Henry Périer.

06.02
06.05
2018

ACTIVITATS 

@ ACCIÓ CULTURAL ANDORRA

Ds. 07.04/ 

17 h
CREA UN 

RELLOTGE XINÈS

Taller infantil  

a càrrec 

d’Alba Valletbó. 

Dj. 15.03/

20.30 h
CONCERT DE 

SHAKUHACHI 

Flauta tradicional 

xinesa, interpretada 

per Yosuke Irie. 

Ds. 05.05/

11 h
DECORA I APRÈN A FER SERVIR 

LES ESFERES XINESES RELAXANTS

Taller per adults 

a càrrec d’Alba Valletbó.

Dj. 12.04/

20.30 h
PROJECCIÓ 

DE LA PEL·LÍCULA:

“I am not Madame Bobary”

del director Feng Xiaogang, 

presentada per Inés Sànchez, 

cap de la Biblioteca Pública de Govern.

Ds. 28.04/

12 h
INTRODUCCIÓ A LA 

CERIMÒNIA DEL TE

Taller per adults 

a càrrec de Xiao Jingyi.
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05/04 ROZALÉN – ‘Cuando el río suena...’ 

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor a Espanya. Amb 

tres treballs editats, produïts per Ismael Guijarro, ha captivat el públic i la crítica a parts 

iguals.  
Rozalén ja acumula distincions tan importants com dos discos d'Or i el reconeixement a 

l’àlbum de l'any 2015 per Apple Music. A més, és una activista social important, defensa amb 

la seva música els drets de les minories i les comunitats més desfavorides. I en tots els seus 

concerts va acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes. D'aquesta 

manera, la seva música es dirigeix a tothom sense exclusions.  

L'impacte del seu treball traspassa les fronteres d'Espanya. Ha actuat en països com Mèxic, 

Colòmbia, Perú, Xile i l'Argentina. Aquest últim any ha ofert més de 70 concerts, en la majoria 

dels quals ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.  

Rozalén va presentar el 15 de setembre el seu tercer àlbum,  Cuando el río suena... Cançó 

d'autor, pop, folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen cabuda en aquest treball tan 

eclèctic. Amb Cuando el río suena... comparteix experiències personals i històries familiars 

transmeses per la seva àvia. Els temes centrals són el feminisme ('La puerta violeta'), 

l’apoderament ('Tu nombre'), la memòria històrica ('Justo'), el celibat ('Amor prohibido'), la 

crisi dels refugiats ('El hijo de la abuela') , l’amor ('Antes de verte’) i el desamor ('La que baila 

para ti'). 
La gira Cuando el río suena... arriba ara a Andorra. 

 
 

EXPOSICIÓ AL CAEE
MÉS ENLLÀ DE MAUTHAUSEN. FRANCESC BOIX, FOTÒGRAF 

La memòria col·lectiva
La mostra que ens presenta el Centre d’Art 
d’Escaldes-Engordany (CAEE) ens situa davant de 
l’exposició retrospectiva del fotògraf català 
Francesc Boix Campo (Barcelona, 1920 –
París, 1951), que ens mostra la vida i la professió. 

La memòria gràfica d’una vida curta però intensa que 
informa sense indiferència, amb una Kodak o una 
Leica. Ens trobem davant del fotògraf compromès 
amb la memòria col·lectiva i la dignitat dels 
republicans deportats.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

Francesc Boix nasqué en 
el si d’una família re·
publicana i catalanista. 
El cop d’estat feixista 
del general Franco, l’any 
1936, el determinà a re·
córrer els fronts de la 
Guerra Civil per docu·
mentar els esdeveniments. 
Boix es trobà entre els 
soldats i la població 
civil que, després de 
la desfeta republicana, 
cercaven refugi a l’al·
tra banda dels Pirineus, 
fins que fou enrolat en la 
28a Companyia de Treba·
lladors Estrangers, on 
caigué presoner dels ale·

manys el juny de 1940. 
Fou l’avantsala del seu 
camí cap al camp de Maut·
hausen, a Àustria; hi ar·
ribà el gener de 1941.

Quan Boix arribà a Maut·
hausen, el camp ja mos·
trava l’aspecte de si·
nistra fortalesa que els 
deportats republicans 
espanyols hagueren d’en·
grandir a costa de la seva 
vida. A aquesta tasca es 
veié forçat ell mateix 
fins que fou destinat al 
servei d’identificació, on 
acumulà proves contra els 
botxins a còpia d’amagar 
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negatius, que foren trets 
del camp i custodiats per 
una veïna del poble, Anna 
Pointner.

A partir de l’allibe·
rament, el 5 de maig de 
1945, a Francesc Boix se 
li obrí la gran oportuni·
tat de completar la seva 
tasca com a fotògraf. Des 
del primer dia de lliber·
tat fins un mes després, 
la seva càmera captà les 
imatges de l’entrada dels 
soldats, de les instal·
lacions del camp, de 
l’interrogatori del co·
mandant del camp... I tot 
just arribat a París, i 
amb milers de fotografies 

i negatius, Boix oferí el 
material a diverses publi·
cacions i fou citat com a 
testimoni als judicis de 
Nuremberg i Dachau.

Mentrestant desplegava 
la seva nova vida a Pa·
rís, emparat per amics 
i famílies exiliades, 
sense cap possibilitat 
d’entrar a Espanya, i 
encetava una fructífera 
trajectòria professio·
nal. Morí el 7 de juliol 
de 1951, al cap de sis 
anys d’haver tornat de 
Mauthausen.

Tota aquesta trajectòria 
tan intensa, la trobem en 
aquest recull d’imatges 

impactants en què desco·
brim la cara més amarga 
d’una història que no es 
pot oblidar.

També, l’exposició, que 
es podrà visitar des del 
22 de març fins al 19 de 
maig del 2018, es comple·
ta amb peces relacionades 
amb Andorra i la 2a Guer·
ra Mundial.

A més, aprofitant la in·
teressant temàtica de 
l’obra, s’han organitzat 
una sèrie d’activitats 
que giren al voltant de 

l’exposició. Les didàcti·
ques visites guiades per 
a escolars, particulars o 
grups o nocturna així com 
xerrades·diàleg amb ex·
perts en la qüestió.
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ÒSCAR LLAURADÓ

Que ens visitin grans artistes del panorama musical d’Espanya sempre és quelcom positiu per donar a 
conèixer el país i poder gaudir del seu talent i art a casa nostra.
Dit això, en aquest cas, cal destacar, a més, la bona predisposició i caràcter del protagonista del qual 
parlem en aquest article.

Només començar, en el moment de saludar-nos ja es palpa el bon feeling que transmet. I parlar amb 
Antonio Carmona, i dic «parlar» perquè amb ell es manté una «xerrada», ja que sense voler-ho, un 
s’allunya de la clàssica entrevista deixant-se portar pel que ell explica amb un entusiasme sovint 
difícil d’aconseguir quan s’entrevista a grans noms de la música.

Sense dubte, dir que és un dels grans de la música no és desproporcionat, ja que a més de la gran 
trajectòria musical, ha treballat i treballa amb grans músics, productors i compositors de la música 
llatina i el flamenc en particular.

Abans de poder-li fer la primera pregunta, ja ens mostra l’enorme il·lusió que li dona poder actuar 
a Andorra, recalcant que hi ha pocs artistes que tinguin l’oportunitat de poder actuar a l’auditori 
d’Ordino i que l’última vegada que ens va visitar va ser l’any 2003 amb l’antiga formació Ketama.

Ens expressa la felicitat per tot el que li està donant el seu últim treball «Obras son amores» i que està 
començant a rebre els primers reconeixements de la indústria de la música, destacant una nominació 
als premis Grammy com a millor disc.

Portaves diversos anys sense 
publicar disc, i reapareixes 
després d’haver passat per males 
experiències de salut pròpies o de 
gent propera, i fins i tot la mort 
de persones molt properes. Què 
inclou aquest disc, de tot el viscut?

Sobretot he estat viatjant molt i he 
compost amb molts grans autors com 
Alejandro Sanz, Àlex Cuba, Fernando 
Osorio, el meu nebot Juan Carmona 
amb el qual faig un homenatge al meu 
pare, Juan Habichuela, on cantem 
dues generacions un tema que es 

diu «Me encanta», que és la millor 
manera d’acomiadar-se d’una persona 
que estimes, que ha estat el teu 
«mentor», amic i pare. 
Crec que hi ha molt d’autobiogràfic, 
també molta alegria, barrejada amb 
pena.

Entrevista a Antonio Carmona

«el flamenc és
art en estat pur»

 

 

 

23/03 ANTONIO CARMONA – ‘Obras son amores’ 

Icona del Nuevo Flamenco i coneixedor del flamenc més ortodox, Antonio Carmona és un dels 
artistes més passionals que es poden veure dalt de l’escenari.  
Després d’un silenci discogràfic de sis anys i referent de primera magnitud per a un munt 
d’artistes tant d’Espanya com d’Amèrica Llatina, Carmona ha publicat aquest any Obras son 
amores, un homenatge al seu pare (Juan Habichuela, a qui definia com «l’home que cantava 
amb la guitarra») fet amb amor, entrega i el cor obert de bat a bat. Un disc que ens presenta 
un Carmona, a més de cantaor, en funcions de creador i productor, i que fa més gran el radi 
d’influència d’una carrera amb incursions en el món del cinema i que té en els històrics 
Ketama un dels seus pilars.  
Serà una nit de records, passions, esperances i dolors. Art en estat pur. 
 
‘Obras son amores’ 
Antonio Carmona, veu i guitarra 
Felix Estevez Parras, teclats 
Juan José Carmona Reyes, guitarra 
Marcelo Fuentes Resco, baix 
Enrique Emilio Ferrer Osini, bateria 
Ricardo Palacin Pla, guitarra elèctrica 
Marina Carmona Orellana, veus 
Carlos Carmona González, guitarra espanyola 
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«Obras son amores» és un 
homenatge al teu pare. Com 
t’ha canviat musicalment 
parlar del que ha passat?

Amb el fet del meu pare, sí que 
inclous sentiments en temes que 
compons. I la setmana en coma 
induït que he passat, no m’ha 
canviat la vida de forma radical, 
més aviat ara et mires les coses 
d’una altra manera, quan li veus 
les orelles al llop, evidentment 
et cuides molt més, però tires 
endavant. Els qui sí que ho han 
patit més ha estat la meva dona, 
les meves filles i la família, però jo 
no em vaig adonar de gaire.

Pel que fa a estil musical, 
saps que obres noves 
tendències amb el que fas, 
ja des de Ketama intentes 
escapar de classificacions 
o estereotips, sabent que el 
públic t’espera per a descobrir 
el que presentes?

Estic molt orgullós de tot el 
que he fet. Col·laboracions amb 
rapers com el gitano Anton, el 
Langui fins a gires amb Prince. 
Estic orgullós de tot i tot té 
el seu temps, tot evoluciona. 
Evidentment la meva música no és 
la mateixa de fa cinc anys. Ara tinc 
altres inquietuds, però el que sí 
que sóc és un ferret d’un ventall, 
en què el ventall és el flamenc en 
estat pur amb molts interessos 
i m’agrada incloure-hi la música 
internacional.

Produeixes tu mateix 
aquest disc, això es deu al fet 
que no volies que res influís en 
el que volies transmetre?

Ja porto dos discs fets amb 
Gustavo Santaolalla, el Quincy 
Jones de la música llatina, un 
reconegut productor oscaritzat 
per les pel·lícules Brokeback 
Mountain i Babel, molt amic meu 

i fet a Los Angeles, i ara buscava 
un so més flamenc, més espanyol 
amb músics més propers, més 
d’aquí. Ara volia més influència de 
la meva cultura i crec que ho he 
aconseguit.

Segons expliques, és una 
obra feta amb i des del cor, què 
veurem a Ordino?

Jo crec que hi haurà de tot, 
però la meva part llatina sempre 
hi serà. El pop també. Un record 
a Antonio Vega, Ketama, Antonio 
Flores o Ray Heredia, alguna cosa 
dels meus últims discs… Pot 
ser que també canti un tema de 
Serrat. És un concert molt obert, 
segons com vegi com està el 
públic vaig posant una cosa o una 
altra.

A més, comptes amb músics 
que t’acompanyen que donen 
un plus a la interpretació de 
les teves cançons…

Sempre! Sempre he tingut 
músics molt bons, no és per res, 
però per fer la música que faig, 
que té molts accents, molta 
velocitat, moltes hores dedicades 
a fer-la, aleshores qualsevol no ho 
pot tocar, i això implica portar els 
millors músics. Ara tinc a la meva 
filla Marina que m’acompanya, 
Carlitos Carmona «Habichuela» 
i el meu nebot Juan Carmona 
que són generacions que venen 
després de mi i són grans músics.

Creus que és la teva obra 
més intima?

Bé, en aquests tres discs que 
he fet en solitari, després de 
deixar Ketama és molt difícil fer 
un so que la gent sàpiga separar 
del grup, però crec que ho he 
aconseguit, tant el so com el que 
volia expressar.
Ja després del tercer disc no és 
difícil que t’identifiquin amb el 
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que fas. El primer després de 
Ketama sí que és com tirar-te en 
paracaigudes i a saber on aniràs 
a caure però crec que el primer 
va ser un gran disc, amb grans 
músics i produït per Gustavo 
Santaolalla i col·laboracions 
amb Alejandro Sanz o la Mala 
Rodríguez… tot això ja em va 
separar molt de Ketama i per tant, 
un so molt més personal.

La temporada de l’Auditori 
inclou diferents actuacions del 
panorama musical espanyol, 
entre altres, Estrella Morente, 
que també actuarà el pròxim 7 
de juny a Ordino. Creus que en 
el panorama musical espanyol, 
i en el flamenc en particular, 
estan creixent nous talents, hi 
ha escola?

Aquí has donat al clau… Sí, 
sense dubte. Arcangel, Kike 
Morente, Estrella Morente, tots 
aquests són els que ara mateix 
sostenen el flamenc. Em sento 
molt orgullós perquè és art en 
estat pur.
 Hi ha un corrent ara mateix que 
fa que la gent segueixi el flamenc 
molt més ara que fa 20 anys i això 
és impressionant.

Et veus una mica com el 
«mentor» del nou flamenc?

Nosaltres vam deixar una 
petjada molt gran. Si escoltes la 
ràdio en aquest país, veus que 
tots els acords que nosaltres 
tocàvem fa 25 anys, la gent els 
va absorbir, la nostra manera de 
compondre, la nostra manera 
de tocar, la nostra manera 
d’escriure… i d’això ens sentim 
molt orgullosos, i tant que sí.

Com a home del sud i de 
sol, arribes al Pirineu amb la 
necessitat de bufanda i abric, 
creus que la música arriba 
per igual independentment 
de la terra o del clima de qui 
escolta?

He fet gires per Alemanya, 
Àustria, Itàlia… amb uns freds de 
gener que al·lucines! Si veiessis 
com s’omplien aquells recintes… 
Jo crec que a llocs freds, cors 
calents. Les ganes de veure la 
música, els sentiments, crec que 
no té res a veure amb el sol o els 
climes freds. He fet moltes gires 
en països freds i la gent reacciona 
de meravella.

Andorra és un país petit i 
sovint és difícil tirar endavant 
artistes que se’ls reconegui el 
seu art, que els recomanes per 
no perdre la fe?

Sense esforç no hi ha èxit. A 
mi em va venir l’èxit amb 27 anys i 
vaig començar amb 13, el que vol 
dir que vaig estar 14 anys picant 
pedra, i de vendre 10.000 còpies 
vaig passar a vendre’n 100.000. 
No se sap mai quan t’arribarà 
el reconeixement, pot estar en 
una cançó, en un ritme, en una 
producció… Jo crec que la clau 
està a esforçar-se. 
Jo ara tinc els fills que s’estan 
dedicant a la música i el consell 
que els dono és que treballin, 
treballin i treballin, on sigui.  

164 l’adv

«Segons com vegi 
com està el públic 
vaig posant una cosa 
o una altra»
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ROZALÉN

Concert inclusiu
TEXT I FOTOS: CRISTOBAL ESTEBAN

I vaig anar a veure la Rozalén. Havia sentit a parlar d’ella —
programada periòdicament i des de fa anys a la Fada Ignorant, 
jurat d’un popular «talent show» televisiu espanyol i la primera 
artista en incloure una intèrpret de llenguatge de signes, etc…; 
però jo no l’havia escoltada mai. Em va convèncer. I molt.

Una proposta fresca, franca i sensi-
ble, en la qual navega estilísticament 
entre la cançó d’autor, els ritmes me-
diterranis, el cabaret, tocs de ritmes 
llatins i pinzellades d’electrònica; i 
els textos. Lletres molt treballades, 
franques i amb un llenguatge directe i 
compromès amb la justícia social i el 
feminisme, l’amor i el desamor, mis-
satges a favor dels refugiats, contra els 
maltractaments i la memòria històrica 
a Espanya. També les seves cançons 
parlen de l’amor incondicional a la fa-
mília. Tot, presentat amb molta natu-
ralitat i emotivitat.

Rozalén va desgranar els temes més 
coneguts de la seva discografia (3 
treballs), i en un moment donat, va 
convidar als infants que es trobaven 
entre el públic a pujar a l’escenari 
a cantar amb ella. La banda que 
l’acompanyava, formada per dos gui-
tarristes (guitarres espanyoles i acús-
tiques), un teclista (i acordionista), la 
mateixa Rozalén va tocar el llaüt en un 
parell de cançons. Vaig trobar a faltar 

una secció rítmica, tot i que el teclista 
disparava seqüències de contrabaix i 
percussió, penso que aquest punt va 
restar calidesa a l’espectacle.

L’artista, amb un auditori molt entre-
gat i que va haver de penjar el cartell 
d’entrades exhaurides, es va guanyar 
al «respectable» des del primer com-
pàs, que va aplaudir, corejar i ballar 
totes les intervencions de la cantauto-
ra d’Albacete establerta a Madrid. Fins 
i tot, en un moment del concert ella i 
els músics van baixar a la platea per 
sentir l’escalfor i l’estima dels fans.

Molt destacable l’actuació de Beatriz 
Romero, intèrpret de llengua de sig-
nes. Gràcies a la seva memorable ac-
tuació, la música i les lletres es dirigei-
xen a tothom sense exclusions.

I memorables van ser les dues dedica-
tòries, que l’artista va dedicar al Toni 
de la Fada Ignorant, sala que va apos-
tar per ella quan ningú la coneixia. I 
tot el públic de l’auditori ho va premiar 
amb una ovació sonora i merescuda. 
Molt bon concert. 

 

 

 

05/04 ROZALÉN – ‘Cuando el río suena...’ 

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor a Espanya. Amb 
tres treballs editats, produïts per Ismael Guijarro, ha captivat el públic i la crítica a parts 
iguals.  
Rozalén ja acumula distincions tan importants com dos discos d'Or i el reconeixement a 
l’àlbum de l'any 2015 per Apple Music. A més, és una activista social important, defensa amb 
la seva música els drets de les minories i les comunitats més desfavorides. I en tots els seus 
concerts va acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes. D'aquesta 
manera, la seva música es dirigeix a tothom sense exclusions.  
L'impacte del seu treball traspassa les fronteres d'Espanya. Ha actuat en països com Mèxic, 
Colòmbia, Perú, Xile i l'Argentina. Aquest últim any ha ofert més de 70 concerts, en la majoria 
dels quals ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.  
Rozalén va presentar el 15 de setembre el seu tercer àlbum,  Cuando el río suena... Cançó 
d'autor, pop, folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen cabuda en aquest treball tan 
eclèctic. Amb Cuando el río suena... comparteix experiències personals i històries familiars 
transmeses per la seva àvia. Els temes centrals són el feminisme ('La puerta violeta'), 
l’apoderament ('Tu nombre'), la memòria històrica ('Justo'), el celibat ('Amor prohibido'), la 
crisi dels refugiats ('El hijo de la abuela') , l’amor ('Antes de verte’) i el desamor ('La que baila 
para ti'). 
La gira Cuando el río suena... arriba ara a Andorra. 
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05/04 ROZALÉN – ‘Cuando el río suena...’ 

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor a Espanya. Amb 

tres treballs editats, produïts per Ismael Guijarro, ha captivat el públic i la crítica a parts 

iguals.  
Rozalén ja acumula distincions tan importants com dos discos d'Or i el reconeixement a 

l’àlbum de l'any 2015 per Apple Music. A més, és una activista social important, defensa amb 

la seva música els drets de les minories i les comunitats més desfavorides. I en tots els seus 

concerts va acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes. D'aquesta 

manera, la seva música es dirigeix a tothom sense exclusions.  

L'impacte del seu treball traspassa les fronteres d'Espanya. Ha actuat en països com Mèxic, 

Colòmbia, Perú, Xile i l'Argentina. Aquest últim any ha ofert més de 70 concerts, en la majoria 

dels quals ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.  

Rozalén va presentar el 15 de setembre el seu tercer àlbum,  Cuando el río suena... Cançó 

d'autor, pop, folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen cabuda en aquest treball tan 

eclèctic. Amb Cuando el río suena... comparteix experiències personals i històries familiars 

transmeses per la seva àvia. Els temes centrals són el feminisme ('La puerta violeta'), 

l’apoderament ('Tu nombre'), la memòria històrica ('Justo'), el celibat ('Amor prohibido'), la 

crisi dels refugiats ('El hijo de la abuela') , l’amor ('Antes de verte’) i el desamor ('La que baila 

para ti'). 
La gira Cuando el río suena... arriba ara a Andorra. 

 
 

TEMPORADA DE MÚSICA 
DE L’AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA 

Bones 
vibracions
El passat 13 de gener es va donar el tret de sortida a la 
Temporada de Música de l’Auditori Nacional d’Andorra a 
Ordino amb el concert «Silenci» arran de la publicació 
del llibre de gran format «retratsmusicsandorra» amb 
artistes de casa i que va fer un repàs de la història musical 
que ens ha acompanyat a través del temps.
Com en totes les edicions que es porten fetes, la 
temporada d’enguany acull grans noms del panorama 
nacional i internacional que ens aporten espectacles de 
tots els formats i estils.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  PROMOCIÓ CULTURAL GOVERN D’ANDORRA

La segona actuació que va poder gaudir 
el públic andorrà va ser la del pianista i 
compositor Michel Legrand. L’oscaritzat 
compositor va arribar acompanyat del seu 
trio musical i vam poder escoltar temes 
emblemàtics del seu repertori.

Legrand ha treballat amb infinitat de 
grans noms del món de la música, des d’Ella 
Fitzgerald i Frank Sinatra fins a Jamie Cullum, 
Madeleine Peyroux i Keith Richards o Sting, 
passant per Natalie Dessay i Kiri Te Kanawa.

I d’un artista veterà a una formació de 
nova creació, Sweet California, Amb un estil 
de música basat fonamentalment en el 
pop, amb pinzellades de dance, country i 
rhythm-and-blues. Componen inspirant-se 
en vivències pròpies, i el color dels cabells 
–blau, rosa i ros– és el seu signe d’identitat. 
Tot i la seva joventut ja acumulen premis en 
l’àmbit internacional.

Recentment ens ha visitat tot una icona 
del flamenc, Antonio Carmona, exlíder del 
grup Ketama. Un personatge que encomana 
les bones vibracions que el fan moure. 
Presentant-nos el seu tercer disc en solitari, 
«Obras son amores» l’auditori no va poder 
estar-se’n de ballar els seus ritmes llatins i 
flamencs, amb un repertori que abraçava 
des de Ketama fins Antonio Vega o Ray 
Heredia.

A l’abril ens va visitar Rozalén, una de 
les principals veus de la cançó d’autor de 
l’estat espanyol. A banda dels seus mèrits i 

reconeguts premis, Rozalén destaca també 
per la inquietud com a activista. Amb la 
música defensa les minories i les comunitats 
més desafavorides. Cal destacar en aquest 
sentit, que sempre va acompanyada de 
Beatriz Romero, intèrpret de llengua de 
signes. D’aquesta manera, la seva música es 
dirigeix a tothom sense exclusions.

Ens ve a presentar el seu tercer disc 
«Cuando el río suena», cançó d’autor, pop, 
folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen 
cabuda en aquest treball tan eclèctic.

A finals del mateix mes qui ens va fer 
gaudir de la música d’autor és algú de casa, 
Lluís Cartes, que després de quatre anys 
de silenci discogràfic va presentar la quarta 
obra en solitari: «El país dels nans cabuts», 
un disc en què per primer cop Lluís Cartes 
s’aventura a fer-se càrrec ell sol d’escriure, 
musicar, produir, executar i enregistrar tots 
els instruments. El canvi més destacat que 
vam veure en la seva música és el canvi en 
l’etilisme usat, aparca potser una mica la 
seva part més transcendent per explorar 
nous camins a través de la sàtira, la ironia i el 
sentit de l’humor.

I de terres pròpies a terres llunyanes. 
L’uruguaià Jorge Drexler ens presentà, ni 
més ni menys que el seu disc numero 13, 
«Salvavidas de hielo». Onze nous temes que, 
en aquesta ocasió tot el que sona en les seves 
cançons noves ha estat gravat amb guitarra. 
No només és una producció acústica de 
veu i guitarra, també està ple de ritme, 

d’experimentació, de melodies i, sobretot, 
de lletres que expliquen històries. Molt 
podríem dir d’un cantautor que col·lecciona 
premis del més alt nivell, però sense dubte 
ens quedaríem curts i no arribaríem mai a 
expressar amb exactitud les sensacions que 
en traurem quan sortim del seu concert.

Al mes de juny arriba una icona del 
flamenc contemporani. Un prodigi de la 
natura que esdevindrà una referent en 
aquest estil musical: Estrella Morente. Filla 
d’un mite del flamenc però que ha sabut 
convertir-se per mèrits i caràcter propis en 
una figura imprescindible d’aquest corrent. 
A l’auditori ens presentarà un espectacle en 
què repassarà punts imprescindibles d’una 
carrera discogràfica que, més aviat que tard, 
serà referència en els cànons del flamenc.

El dia 28 del mateix mes serà el torn de 
Patxi Leiva, el compositor arrelat al principat, 
per a l’ocasió ens sorprendrà amb un 
espectacle dissenyat i creat expressament 
per a l’Auditori. Es tracta d’una formació 
acústica amb piano, contrabaix, percussió, 
guitarra acústica, veu femenina i una guitarra 
espanyola que parla a través de les mans del 
director musical de la formació, Luís Robisco. 
Tot això sense renunciar a les arrels llatines i 
mediterrànies que ha passejat per diferents 
països del món.

Amb tot aquest repertori és quan un 
s’adona que l’opció més encertada hagués 
estat agafar l’abonament de temporada. 
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05/04 ROZALÉN – ‘Cuando el río suena...’ 

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor a Espanya. Amb 

tres treballs editats, produïts per Ismael Guijarro, ha captivat el públic i la crítica a parts 

iguals.  
Rozalén ja acumula distincions tan importants com dos discos d'Or i el reconeixement a 

l’àlbum de l'any 2015 per Apple Music. A més, és una activista social important, defensa amb 

la seva música els drets de les minories i les comunitats més desfavorides. I en tots els seus 

concerts va acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes. D'aquesta 

manera, la seva música es dirigeix a tothom sense exclusions.  

L'impacte del seu treball traspassa les fronteres d'Espanya. Ha actuat en països com Mèxic, 

Colòmbia, Perú, Xile i l'Argentina. Aquest últim any ha ofert més de 70 concerts, en la majoria 

dels quals ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.  

Rozalén va presentar el 15 de setembre el seu tercer àlbum,  Cuando el río suena... Cançó 

d'autor, pop, folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen cabuda en aquest treball tan 

eclèctic. Amb Cuando el río suena... comparteix experiències personals i històries familiars 

transmeses per la seva àvia. Els temes centrals són el feminisme ('La puerta violeta'), 

l’apoderament ('Tu nombre'), la memòria històrica ('Justo'), el celibat ('Amor prohibido'), la 

crisi dels refugiats ('El hijo de la abuela') , l’amor ('Antes de verte’) i el desamor ('La que baila 

para ti'). 
La gira Cuando el río suena... arriba ara a Andorra. 

 
 

CONCERT ARA MALIKIAN
34a EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL COLORS DE MÚSICA D’ESCALDES-ENGORDANY

L’home i el violí
L’artista Ara Malikian va obrir el passat 25 de març el programa de la 34a edició 
del Festival Internacional Colors de Música d’Escaldes-Engordany. En una sala 
del Prat del Roure plena de gom a gom, el violinista va entusiasmar al públic 
amb la gira «La increïble història del violí».

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

A l’escenari el van acompanyar Hum-
berto Armas a la viola, Héctor el Tru-
co a la percussió, Cristina López al 
violoncel, Jorge Guillén del Castillo 
al violí, Tania Bernaez Abad al contra-
baix, Nantha Kumar a les tables índies 
i Tony Carmona a la guitarra.

Malikian ha enregistrat més de 40 dis-
cos, ha creat una orquestra pròpia i ha 

participat en la producció d’infinitat 
d’espectacles, sempre sota dues pre-
misses: apropar la música a tots els 
públics, tant la clàssica com la popu-
lar; i assimilar la música d’altres cultu-
res, sobretot de l’Orient Mitjà. 

Dins la gira «La increïble història del 
violí», Malikian se centra enguany en 
el concepte de l’home i el violí. 
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05/04 ROZALÉN – ‘Cuando el río suena...’ 

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor a Espanya. Amb 

tres treballs editats, produïts per Ismael Guijarro, ha captivat el públic i la crítica a parts 

iguals.  
Rozalén ja acumula distincions tan importants com dos discos d'Or i el reconeixement a 

l’àlbum de l'any 2015 per Apple Music. A més, és una activista social important, defensa amb 

la seva música els drets de les minories i les comunitats més desfavorides. I en tots els seus 

concerts va acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes. D'aquesta 

manera, la seva música es dirigeix a tothom sense exclusions.  

L'impacte del seu treball traspassa les fronteres d'Espanya. Ha actuat en països com Mèxic, 

Colòmbia, Perú, Xile i l'Argentina. Aquest últim any ha ofert més de 70 concerts, en la majoria 

dels quals ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.  

Rozalén va presentar el 15 de setembre el seu tercer àlbum,  Cuando el río suena... Cançó 

d'autor, pop, folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen cabuda en aquest treball tan 

eclèctic. Amb Cuando el río suena... comparteix experiències personals i històries familiars 

transmeses per la seva àvia. Els temes centrals són el feminisme ('La puerta violeta'), 

l’apoderament ('Tu nombre'), la memòria històrica ('Justo'), el celibat ('Amor prohibido'), la 

crisi dels refugiats ('El hijo de la abuela') , l’amor ('Antes de verte’) i el desamor ('La que baila 

para ti'). 
La gira Cuando el río suena... arriba ara a Andorra. 

 
 

INAUGURACIÓ NOVA BASE OPERATIVA 
VIATGES REGINA / ANDBUS 

Nova base 
d’operacions

Com és tradició a Andorra en les noves instal·lacions 
o obertures, l’empresa Andbus, el passat 12 de 
març, va celebrar la inauguració de la nova base 
operativa al Principat, amb la corresponent 
benedicció realitzada per l’arxiprest de les Valls 
mossèn Ramon Sàrries.

Més de 300 persones van assistir a l’acte, entre 
les quals hi havia la cònsol de la capital, Conxita 
Marsol i altres autoritats del país.

La nova base d’operacions de la 
companyia està situada al carrer Borda 
Nova d’Andorra la Vella i ubicada en un 
punt estratègic, molt a prop de la nova 
Estació Nacional d’Autobusos.

Es tracta d’un centre logístic, que 
segons els mateixos empresaris, 
destaquen com a molt important, ja 
que necessitaven un canvi a causa de 
l’expansió que està experimentant la 
companyia.

Tot i que, segons el mateix gerent de 
l’empresa, Albert Vinseiro, es troben 
en un espai molt ampli en aquests 
moments, però preveuen necessitar la 
totalitat de les instal·lacions, ja que en 
un futur la demanda dels serveis els ho 
exigirà.

Tenint en compte la posició que 
ocupen en aquesta urbanització creada 
recentment a Andorra la Vella, aquesta 
obra de nova construcció, s’integra 
perfectament en un espai molt cèntric, 
sense desentonar amb la resta de 
l’entorn, pensant en el present i en el 
futur.

Actualment compten amb una flota 
de 42 autobusos, suficients ara per 
ara, per oferir els serveis necessaris 
com a empresa privada de transports, 
complint amb una de les necessitats 
imprescindibles per a un país com 
el nostre, minvat de possibilitats a 
l’hora de comptar amb altres mitjans 
de transport a causa de l’orografia del 
territori. 
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NOVA SALA EXCLUSIVA DE BECIER VIATGES 

El viatge somiat INAUGURACIÓ 

Afterwork
Hi ha maneres i maneres de viatjar… i quan un viatge és especial, 
ens agrada que no falti de res i no falli res.
Si tenim clar això, i a més, ens ho mostren de la millor manera, les 
il·lusions es multipliquen.

Això és el que podrem trobar quan entrem a la nova sala exclusiva 
de Becier Viatges. Un espai que l’empresa ha adaptat per donar-
nos un servei personalitzat en un ambient confortable i amb 
privacitat. Està ideat principalment, per preparar viatges de 
noces, destinacions exòtiques i grans recorreguts.

“Un servei VIP, on el 
client prèmium rep 
l’atenció exclusiva 
per poder realitzar el 
viatge somiat.”

Podríem dir que es tracta d’un servei VIP, 
amb el qual un client prèmium de l’Agència 
de Viatges rep l’atenció exclusiva d’un pro-
fessional que ens explica les opcions per 
poder realitzar el viatge somiat.

A través d’un Ipad i una pantalla de gran 
format, ens ensenya les diferents possibili-

tats a triar, mentrestant podem gaudir d’un 
refrigeri, un cafè o una copa de xampany, ja 
que la sala disposa d’aquest servei.

L’objectiu de fer sentir còmodes als clients 
es reforça amb l’ambientació de l’espai, ja 
que la decoració apunta a crear un espai 
íntim, com si fóssim al saló de casa, i està 

ambientat com una terrassa de Bali, amb 
mobiliari d’exterior tipus chill-out. Això està 
recolzat per un vinil amb la foto amb gran 
profunditat d’un pont que acaba en una 
illa amb un complex turístic, per transpor-
tar-nos imaginàriament a una destinació 
exòtica, a més d’aportar sensació d’ampli-
tud a l’espai.

La il·luminació és focal i permet destacar 
elements de la decoració mitjançant dife-
rents punts de llum, aconseguint la calidesa 
pretesa.

Amb tot, aconsegueixes sentir-te lluny 
d’una oficina per, a poc a poc, sentir-te més 
a prop del teu anhelat destí. 

El passat 15 de febrer, Becier Viatges 
va inaugurar la nova sala exclusiva, 
en una sessió afterwork, on clients, 
amics, col·laboradors i treballadors 
van poder informar-se de totes les 
novetats en una jornada informal i 
festiva.

Aquest afterwork ambientat en la temàtica 
dels creuers també va comptar amb la col-
laboració de Farmàcia Galeno, que porta-
va un especialista en l’àrea de la salut per 
a informar de les precaucions necessàries 
abans de marxar en aquest tipus de viatge. 

Finalment, per acabar de transportar-nos a 
aquest ambient marítim, el cocteler Markel 
López va dissenyar expressament per a 
l’ocasió tres còctels amb aromes de fruita 
que ens feien viatjar a altres indrets del pla-
neta. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: BECIER
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05/04 ROZALÉN – ‘Cuando el río suena...’ 

Rozalén és coneguda per ser una de les principals veus de la cançó d'autor a Espanya. Amb 

tres treballs editats, produïts per Ismael Guijarro, ha captivat el públic i la crítica a parts 

iguals.  
Rozalén ja acumula distincions tan importants com dos discos d'Or i el reconeixement a 

l’àlbum de l'any 2015 per Apple Music. A més, és una activista social important, defensa amb 

la seva música els drets de les minories i les comunitats més desfavorides. I en tots els seus 

concerts va acompanyada per Beatriz Romero, intèrpret de llengua de signes. D'aquesta 

manera, la seva música es dirigeix a tothom sense exclusions.  

L'impacte del seu treball traspassa les fronteres d'Espanya. Ha actuat en països com Mèxic, 

Colòmbia, Perú, Xile i l'Argentina. Aquest últim any ha ofert més de 70 concerts, en la majoria 

dels quals ha penjat el cartell d’entrades exhaurides.  

Rozalén va presentar el 15 de setembre el seu tercer àlbum,  Cuando el río suena... Cançó 

d'autor, pop, folk, ranxera i fins i tot drum-and-bass tenen cabuda en aquest treball tan 

eclèctic. Amb Cuando el río suena... comparteix experiències personals i històries familiars 

transmeses per la seva àvia. Els temes centrals són el feminisme ('La puerta violeta'), 

l’apoderament ('Tu nombre'), la memòria històrica ('Justo'), el celibat ('Amor prohibido'), la 

crisi dels refugiats ('El hijo de la abuela') , l’amor ('Antes de verte’) i el desamor ('La que baila 

para ti'). 
La gira Cuando el río suena... arriba ara a Andorra. 

 
 

Responsabilitat 
social corporativa

La directora del Centre d’Acolliment d’Infants i Joves La Gavernera d’Andor-
ra la Vella, Yolanda Sola Ciutat, va rebre el passat 9 de març, de mans del 
CEO d’Andorra Sotheby ‘s International Realty, Narcís Socías, el xec solidari 
resultat de la venda del llibre escrit per Anneke Van de Wal, l’Aventura d’en 
Botonet.

El centre ha rebut un total de 5.000 € que 
segons ha explicat la directora, es destinaran 
a activitats i tallers terapèutics per als nens 
acollits, un total de 32 en aquests moments. 
Narcís Socías ha destacat el compromís de la 
marca Sotheby ‘s amb la solidaritat, realitzant 
accions humanitàries i col·laboracions desin-
teressades, que es duen a terme des de totes 
les parts del món.

El llibre, encara a la venda, i que va ser 
presentat oficialment el 20 d’abril del 2017 

a la FNAC de Pyrénées, té com a finalitat 
principal recaptar fons per ajudar als nens 
més desfavorits del País, que gràcies al 
gran equip de professionals del Centre 
d’Acollida La Gavernera, poden millorar el seu 
desenvolupament psicosocial.

A l’acte hi van assistir la directora del centre, 
Yolanda Sola Ciutat, l’escriptora Anneke Van 
de Wal, Narcís Socías, CEO d’Andorra Sotheby 
‘s International Realty i part del seu equip per 
donar suport a aquesta causa. 

ANDORRA SOTHEBY ‘S INTERNATIONAL REALTY 
LLIURA A LA GAVERNERA EL XEC SOLIDARI OBTINGUT 

DE LA RECAPTACIÓ DEL LLIBRE L’AVENTURA D’EN BOTONET
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