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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: 850 195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiat: 31

ADSERÀ I GRIFÉ, Josep
C. Prat de la Creu, 91, 1r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 806 365
j.adsera@adseragroup.com
Número de col·legiat: 37

AIXÀS I ESPAR, Pere
Casa Aixàs. Camí Ral. 1 baix
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 824 001
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: 862 861
albos@miquelalbos.com
Número de col·legiat: 38

ALBÓS I SABOYA, Robert
Av. del Fener, 15, 1r - D. Ed. Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43

ALEIX I PALOU, Xavier
Urb.Plana Morell, 14, Xalet Aleix
AD400 - ANYÓS (La Massana)
Telèfon: 815 445
xaa@andorra.ad
Número de col·legiat: 15

ÀLVAREZ I RIBA, Lluís
C. la Parròquia, 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 862 459
llar@andorra.ad
Número de col·legiat: 13

ARIAS I TORRES, Gerard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800 901
garias@arid.ad
Número de col·legiat: 87

BATLLE I JORDANA, Jordi
Baixada del Molí, núm. 2, baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 842 600
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: 865 290
vblasi@victorblasi.com
Número de col·legiat: 46

BURGUÉS SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2C
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 850 689 / 370 445
mburgues@bzarquitectura.com
Número de col·legiat: 112

CALL I REIG, Julià
Plaça Guillemó, 5, 1r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 869 643
callreig.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: 16

PUNTAS BATANÉS, David
Av. Joan Martí 117, local
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817 666
Número de col·legiat: 114

RANDO CABANILLAS, Diana
C. Prat de la Creu, 8, 6-6
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 674 639
rando.diana@gmail.com

RIBERAYGUA I ZAMORA, Turi
C.Ciutat Consuegra,10, 4t-31
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 337 824
turi.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 93

RIBERAYGUA MAGALLÓN, Antoni
C. Alzinaret 22, 6-2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 678 526
toniriberaygua@gmail.com
Número de col·legiat: 129

ROSSELL I DURÓ, Manel
Antic Carrer Major, 10
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 821 992
m2ne@andorra.ad
Número de col·legiat: 17

SAENZ DALVECIO, Ana
Ed. Duquesa, 4t-1a
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 838 511 / 328 571
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, 1r, 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: 802 000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 124

SORIANO I VIDAL, Josep
Av. Carlemany, 117, 5e. A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 864 949
pepsoriano@andorra.ad
Número de col·legiat: 58

TERREROS I CEBALLOS, Andreu
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 747
atmsarqs@gmail.com
Número de col·legiat: 19

TERREROS I SANSA, Mercé
Av. Doctor Nequi, 7. 5è B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 747
merce.terreros@gmail.com
Número de col·legiat: 106

TRAVÉ I SIRVENT, Josep
C. del Parnal, 10. 1r, 3a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820 476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98

VALDÉS I PUIG, Alfons
C. Prat Primer, 4, apart. 71
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05

VECIANA I MEMBRADO, Gerard
C. Valira, 2, 1r, B
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805 205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 66

CALVET I SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2, 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801 888
info@calvetarquitectes.com
Número de col·legiat: 65

CANADÉS I PALAU, Joaquim
C. de les Canals, 7. 4t
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 804 710
joaquimcanadesarqte@andorra.ad
Número de col·legiat: 36

CASAMAJOR I ESTEBAN, Joan Albert
Costa Nagol,
Ed. Caborreu, baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 841 777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: 78

CERVÓS I CARDONA, Pere
Av. Santa Coloma, 89, 1r, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 942 / 820 183
pcervos@andorra.ad
Número de col·legiat: 96

COLL I CAPÓ, Joan
C. la Sardana. 16. Àtic
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 819 580
jcollarq@andorra.ad
Número de col·legiat: 12

CORNELLA I AYERBE, Jordi
C. Bonaventura Riberaygua, 33, 5-1
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 831 513
cornella.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 73

CORTÉS I PUIG, Josep Antoni
Xalet Cortés
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 326 126
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: 363 993
edalmauj@coac.cat
Número de col·legiat: 99

DAVILA, Gonzalo
Av. del Fener, 39, 4t-6a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY 
Telèfon: 605 421
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: 341 266
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: 869 558
enricdilme@enricdilme.com
Número de col·legiat: 44

ESPUGA I SORRIBES, Pere
B. Armengol, 10. Ed. Montclar. 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802 000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 34

VENDRELL I CORTÉS, Marta
Av. Joan Martí, 117, local 2
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817 666
marta@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiat: 94

VICENTE I SOLÀ, Fèlix
C. Prat de la Creu, 92, 1r, desp. 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 777
despatx@fvsarq.com
Número de col·legiat: 29

VIDAL I QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865 924
th19@andorra.ad
Número de col·legiat: 72

VILLAMAYOR I ROZADOS, Albert
Carrer El Cedre, 5, esc. B, 2n, C
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 724 577
avr@andorra.ad
Número de col·legiat: 51

VITULLO, Jorge Anibal
C. Gil Torres, 63, Baixos 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 866 576
aedificatioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108

VIU I REBÉS, Lluís
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
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: 811 000
anteloadran.cristina@gmail.com
Número de col·legiat: 101

ARMENGOL I TORM, Carlota
Plaça Coprínceps, 5
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 345 350
carmengol@rocblanchotels.com
Número de col·legiat: 89

BADIA NICOLÀS, Eulàlia
C. Closes de Guillemó, 6
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 394 994
info@eulaliabadia.com
Número de col·legiat: 126

BARDINA LAMELAS, Xavier
Av. Francesc Cairat, 6, 4r-A
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 603 315
xb.arch@gmail.com
Número de col·legiat: 130

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro Maria
Av. Meritxell, 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820 162
pmdbabi@gmail.com
Número de col·legiat: 42

BOLDÚ I GRAU, Víctor
C. dels Barrers, 37, 3r-2a
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 722 856 / 654 037
vboldu@gmail.com
Número de col·legiat: 104

CALVET I SALA, Gerard
Cap del Carrer, 2, 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801 888 / 347 343
calvetg@andorra.ad
Número de col·legiat: 86

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell
Av. Francesc Cairat, 4, 2-3
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 843 168 / 677 936
xellbcn@hotmail.com
Número de col·legiat: 111

MARINÉ I CASALS, Eduard
Josep Viladomat, 5, Local 1-A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829 636
info@de-linium.com
Número de col·legiat: 95

MARTÍ I PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 020
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: +34 687 860 584
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 C. Major, 22, 1r-1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828 661
a3ti8me@andorra.ad
Número de col·legiat: 09

MONEGAL I BLASI, Marc
Ct Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 341 772 / +34 932 804 620
mm@andorra.ad
Número de col·legiat: 39

MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni
Casa Nova Quim
AD300 - ORDINO
Telèfon: 837 279
jamt.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 23

MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan
Plaça Coprínceps, 1
Despatx 3-4
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 800 899
imj.arquitectura@andorra.ad
Número de col·legiat: 97

NADAL I BENTADÉ, Zaira
Urb. Sant Romà. Ed. Vilars. A. 1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 398 000
zaira.nadal@andorra.ad
Número de col·legiat: 77

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor
Av. del Pessebre, 40, baixos
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 800 005
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: 808 720
orobitg.arq-eng@andorra.ad
Número de col·legiat: 08

RUIZ GIMENEZ, Marta
C. Josep Viladomat, 5, local 1A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829 636
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: 802 000
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: 691 109
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: +34 610 403 000
p.solans@coac.net
Número de col·legiat: 115

SOLÉ I PARELLADA, Cecília
C. la Vinyeta, 2, D, 2n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: +34 934 143 370 / 860 052
csp@coac.net
Número de col·legiat: 52

TORRENTS RODRÍGUEZ, Javier
C. Br. Armengol 10, desp. 234
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 802 000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 118

VIU I REBÉS, Neus
C. Muntaner, 193, 3r, 1a
08036 - BARCELONA
Telèfon: +376 359 695
nviu@andorra.ad
Número de col·legiat: 62

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI

ARMENGOL I GIRAUT, Josep
Casa Nova Peretell
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 337 955
Número de col·legiat: TH29

CIRICI I MONTANYA, Joan
C. l’Aigüeta, 2, 3r-1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820 663
Número de col·legiat: TH08

FARRÉ I RIBA, Josep Maria
Av. Sta. Coloma, 31, sot.-1 Ed.Claror
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 507
arqfarre@andorra.ad
Número de col·legiat: TH10

LÒPEZ I MIRMI, Eduard
Av. del Pessebre, 28. àtic
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820 956
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: 808 640
s.marquillo@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH24

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa
Ctra. De Riberaygua, 16
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 815 518
puigmontarqui@gmail.com
Número de col·legiat: TH16

REGUANT I ALEIX, Joan
C. Josep Viladomat, 8, 1r-1A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 837 201
seturia@andorra.ad
Número de col·legiat: TH03

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria
Av. Meritxell, 9, 5è, 2a.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 630
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: 377 728
mfite@andorra.ad
Número de col·legiat: 64

FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau
Ctra. Engolasters, 53, bloc1,2-2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861 364 / 374 364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

GARCIA I FRESNO, Anna
C. Prat de la Creu, 94, 5-2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 611 939
annafresno@gmail.com
Número de col·legiat: 117

GARCIA I RICART, Patrick
C. dels Escalls, 9 - 1r-2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 809 045
tda@andorra.ad
Número de col·legiat: 32

GIL RODRÍGUEZ, Jacint
Xalet Gil. Roc dels Esquirols
AD600 - AIXIRIVALL
Telèfon: 383 225
gilarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 76

GINJAUME I GRATACÓS, Lluís
C. Escoles, 24. Baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 741 710
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: 868 075
dacg@andorra.ad
Número de col·legiat: 55

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau
C. dels Plans, 90
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 339 760 / 818 450
pauiglesias@pauiglesias.net
Número de col·legiat: 75

LÓPEZ MATEOS I MORENO, Artur
Urb. Les Agudes, 24, Casa 1
AD400 - SISPONY
Telèfon: 839 831
l-m.arquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 20

MANRESA ALBÀ, Héctor
C. Prat de la Creu, 92, 1r, d.16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 777
hectormanresa@gmail.com
Número de col·legiat: 128

DALMAU I GAMARRA, Mònica
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parck
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361 274
mondalmau@gmail.com
Número de col·legiat: 105

DORCA I BIS, Aleix
Av. Meritxell, 6. 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 824 366 / 822 843
Número de col·legiat: 21

FAURA I PAVIA, Elisabet
C. Valira, 2, 1r, A
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805 205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 53

FERRER SANTOS, Joaquim
C. de les Grandalles, 4
Ed. Xalet d’Ordino, Àtic
AD300 - ORDINO
Telèfon: 682 652
quim@andorra.ad
Número de col·legiat: 131

GABELLA URRUTIA, Lorenzo
Baixada del Molí, 7-9-11, 3r, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 617 762
lorengabe@hotmail.com
Número de col·legiat: 122 

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau
Xalet Encodina. Pleta d’Ordino
AD300 - ORDINO
Telèfon: 838 961
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: 635 411
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: 810 077
arquimarti@andorra.ad
Número de col·legiat: 26

MENDIZABAL OLAIZOLA, Itziar
C. Consell de la Terra, 19
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 355 425
ixiarmen@yahoo.es
Número de col·legiat: 113

PUJAL I TRULLÀ, Albert
Casa Hortal Blau
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 838 558
Número de col·legiat: 02

PURROY I CHICOT, Joan A.
Av. Príncep Benlloch, 79
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 820 504
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: 825 188
xrebes@andorra.ad
Número de col·legiat: 11

RECHI I MONTES, Xavier
C. Consuegra, 16, 4t
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 827 933
bcnarchitetto@gmail.com
Número de col·legiat: 100

ROY I LÀZARO, Isabel
Telèfon: 630 499
projectesnous@gmail.com
Número de col·legiat: 80

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

ORTEU I RIBA, Xavier
Av. Dr. Mitjavila, 17
Ed. Pasturé, Bloc II, Pl. baixa 1
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 835 200 / 835 260
x.orteu@andorra.ad
Número de col·legiat: 54

PALAU I GARCIA, Sònia
Ed. Alzina, 2n-1a
AD100 - CANILLO
Telèfon: 824 665 / 649 376
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: 865 431
kfs@coac.net
Número de col·legiat: 45

PASCAL I RIERA, Esther
C. J. Viladomat, 38 – e. A, 6e 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 339 025 / 860 634
epascal@andorra.ad
Número de col·legiat: 56

PEREZ I MORENO, Daniel
Urbanització La Solana, casa 1
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361 270
a08estudi@gmail.com
Número de col·legiat: 91

PERNÍA I MORENO, Moisès
Av. Través, 30.Baix.Ed. Sant Roc.
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 370 738
projectesnous@gmail.com
Número de col·legiat: 79

PI I CERDÀ, Joan
Edifici Bonaire C, 4t, 1a
AD100 - SOLDEU
Telèfon: 820 929
j.pi.cerda@andorra.ad
Número de col·legiat: 27

PIA I COMELLA, Fiona
Doctora arquitecta
C. de la Unió, 2
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 869
fiona.pia@epfl.ch
Número de col·legiat: 81

POL I SOLÉ, Antoni
Era Mangautxa. Pl. Sant Cerni
AD100 - CANILLO
Telèfon: 851 095 - 851 656
aps@andorra.ad
Número de col·legiat: 06

PUBILL I ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26, 1r, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 826 606
jpubill@enlinia.net
Número de col·legiat: 50

PUIG I MONTANYA, Carles
C. Currubell, 1, 5è -1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800 420
cpuigmont@andorra.ad
Número de col·legiat: 35

VILA I BRESCÓ, Josep Maria
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp. 3
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808 640
jm.vila@suportenginyers.com
Número de col·legiat: TH25

TÈCNICS
HABILITATS
SENSE EXERCICI

BELLES I VILLELLAS, Josep Lluís
Intertop. Casa Joanet
AD300 - ORDINO
Telèfon: 323 371
intertop@andorra.ad
Número de col·legiat: TH18

BORRA I NAVARRO, Joan P.
C. Prat de la Creu, 83, àtic, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828 700
Número de col·legiat: TH30

CASAMAJOR I PATAU, Joan
Costa de Nagol, edifici Caborreu
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 841 777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: TH05

LOPEZ I MIRMI, Antoni
Av. del Pessebre, 28, 4t, 1a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 873 200
a.lopez@encamp.ad
Número de col·legiat: TH28

MARTÍNEZ I FERNÀNDEZ, Josep
C. Josep Rossell, 9
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 835 255
arc@andorra.ad
Número de col·legiat: TH07

MONTES I ESTRADA, Manuel
Coma del Colat, 18
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 837 003
mmestrada@andorra.ad
Número de col·legiat: TH23

RADUAN I PANIAGUA, Joan Ignasi
C. Ciutat de Valls, 32, 2n, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 839 908 / 323 965
jiraduan@gmail.com
Número de col·legiat: TH09

RIEGER i ABBERGER, Bernat
C. 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: 822 129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: TH04

VIVES I LORENZO, Clara
Av. Meritxell, 22, 3r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 328 635
cvives@mypic.ad
Número de col·legiat: TH27

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad

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

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

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 

de  9.00 hores a 16 hores



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

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

CADENA NAVARRO Jordi
CALVÓ ARMENGOL Silvia

CAMP GARCIA Marc
CAMPOS ARAUZ Manel

CAMPS LAYA
CAÑADELL MILLAT

Xavier
Núria

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

SALVADÓ ESPOT Jordi
SALVADÓ MIRAS Albert

SALVAT FONT Jaume
SÁNCHEZ MANGAS Álvaro
SANGRÀ CARDONA Estanislau

SANTACREU MARTÍNEZ Guillem
SANTACRUZ ALÍS Pere
SEGURA GRIFOLL Josep

SOLANELLES MANUBENS Jordi
SOLÉ ARMENGOL Francesc (s.e)

TARRES RODA Frederic
TOMÀS TOMÀS Joaquim

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

TUSET RUIZ 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

LLACH AIXÀS Ferran
LLOVERA MASSANA Jordi

LÓPEZ COBO Luis Germán
LÓPEZ MIRMI Antoni

MAÑARICUA MARCO Francesc
MARQUÉS FELIU Joan

MARQUILLÓ SORBES Sílvia
MARTICELLA CANELA Jordi

MARTIN BRETONES Jordi
MARTÍNEZ MILVAQUES Mª Amparo

MARTÍNEZ MORA Víctor
MENÉNDEZ FERRER Constantí

MESTRE RODRÍGUEZ Ivan
MIQUEL GARCIA Carles

MIRANDA CASTÁN Francisco José
MITJANA CAMAÑES Marc

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

ADSERÀ BARRAL Gerard
ALCÁNTARA SÁNCHEZ Zico

ALDOSA CASES Salvador
ALIS CIRERA Toni

ALONSO FALIP Lluís
AMADO BRUNO Sebastian

ARAJOL MIR Joan
ARANZABAL ARRUTI Eneko Mikel
ARMENGOL GIRAULT Joan

ARRIBAS CODINA Aureli
ASTRIÉ PADILLA David
BALLESTÀ ALIAS Frederic

BANGERA Sugreev
BARBOSA LEITAO Fabio Emanuel

BARRERA ARANDA Joan
BASTIDA OBIOLS Daniel

BEA REBÉS Antoni
BEAL VILAGINES Xavier
BOIX NOGUERA Joan

BOS JUANES Santi
BREGOLAT TARRÉS Enric

BRESCÓ RUIZ Jordi

(s.e.): sense exercici

Col·legiats



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



Av. del Pessebre 37
AD700 Escaldes - Engordany
J 807 419
Ç direccio@andorra.ad

Av. François Miterrand,
3r. 1a., Bloc D
AD200 Encamp
J 845 779
Ç lampisteriacalefacciocosta@gmail.com

C. de les Escoles 8, Local 1
AD700 Escaldes - Engordany
J 842 904 
Ç insgermansgonzalezsl@andorra.ad

Av. del Ravell 26, Baixos
AD400 La Massana
J 333 696
Ç instal·fort@gmail.com www.adelca.ad

Ctra. de la Comella, 41
Ed. Encorces · Local 5-5
AD500 Andorra la Vella
J 815 261  ·  J 324 452
Ç aiguatub@myp.ad

Prat de la Creu 59-65 
Esc. B, 5a. Planta
AD500 Andorra la Vella
J 811 733
Ç agefred@agfs.ad

Ctra. de l’Obac 76
AD700 Escaldes - Engordany
J 755 313  
Ç argandsa@argandsa.com

C. Gil Torres 7, Baixos
Ed. Salabert
AD500 Andorra la Vella
J 825 251 
Ç c.i.m.s@hotmail.es

Ed. Perafita, Esc. Oest, 3r-A
AD400 Erts - La Massana
J 343 573
Ç confort.calor@gmail.com

C. dels Escalls 7, 1r. 4a. 
AD700 Escaldes - Engordany
J 864 658
Ç caldasl@andorra.ad

Mas de Ribafeta, La Llobatera 7
AD400 Arinsal - La Massana
J 839 062 
Ç ecologiatermica@gmail.com

Ctra. de la Rabassa 14, Local 3
AD600 Sant Julià de Lòria
J 844 380 
Ç electricagili@andorra.ad

Ctra. de Nagol 24, Baixos 1
AD600 Sant Julià de Lòria
J 822 016
Ç expressclima@andorra.ad

C. l’Anglada 6 
Casa Nova Font, Local 1
AD300 Ordino
J 737 727
Ç emteandorra@comsa.ad

Borda del Jaile,
Ed. Millà, 1r. 2a.
AD600 Sant Julià de Lòria
J 741 055  
Ç finicalor@andorra.ad

C. Terra Vella 21, Local 2
AD500 Andorra la Vella
J 867 796 
Ç administració@fredimaq.com

C. l’Alzinaret 5, Local B
AD500 Andorra la Vella
J 750 075
Ç andorra@gruporull.com

Av. de Salou, Magatzem Cervos 12
AD500 Andorra la Vella
J 836 366  ·  J 723 813
Ç controls@mhz.ad

C. dels Escalls 28, Baixos
AD700 Escaldes - Engordany
J 822 210
Ç imc@andorra.ad

Av. Fiter i Rossell 107
Ed. Verges
AD700 Escaldes - Engordany
J 864 667
Ç instal-fred@andorra.ad

Urb. la Clota, Casa Bruguerola
AD300 Ordino
J 357 104
Ç ferransl@andorra.ad

C. Major 1, Baixos
AD200 Encamp
J 834 960
Ç elblau@andorra.ad

Ctra. de l’Obac 76, Baixos
Ed. l’Obac
AD700 Escaldes - Engordany
J 342 405 
Ç cxandri@andorra.ad

Ctra. de la Comella 35
AD500 Andorra la Vella
J 806 500
Ç iscea@andorra.ad

Av. Fiter i Rossell 10, 2a.
AD700 Escaldes - Engordany
J 868 613
Ç instalacionsluciano@andorra.ad

C. Sant Miquel 2, Baixos
AD200 Encamp
J 833 322
Ç cabrini@andornet.ad

C. l’AERN
AD500 Santa Coloma
J 723 009
Ç lgodoy@andorra.ad

Antic Carrer Major 7
AD500 Andorra la Vella
J 862 725
Ç jordisansatorm@andorra.ad

Av. François Miterrand 55, Baixos
AD200 Encamp
J 832 204
Ç oteca@andorra.ad

C/ Fiter i Rossell 15, 2n. 2a.
AD700 Escaldes-Engordany
J 862 631
Ç l.miquel@andorra.ad

Av. Santa Coloma 108
AD500 Andorra la Vella
J 804 020
Ç palmir.espineta@andorra.ad

Av. Sant Antoni 62, Local 2
AD400 La Massana
J 847 333
Ç instalacions@prodomo.ad

Ctra. de la Comella 23
AD500 Andorra la Vella
J 870 130
Ç jcsolans@tecnisa.ad

Ctra. de Fontaneda 8, Baixos
AD600 Sant Julià de Lòria
J 842 094
Ç ramonaran@andorra.ad

Ctra. Gnal. 2, Ed. la Bartra
Bloc E, Local 3
AD200 Encamp
J 804 482
Ç serviled@andorra.ad

Ctra. de la Comella 23
AD500 Andorra la Vella
J 800 075
Ç osolans@tecnisa.ad

Av. del Pessebre 12, Baixos
AD700 Escaldes-Engordany
J 825 295
Ç termcalor@termcalor.com

C. Boïgues s/n 
Ed. Pic Blanc, Despatx 603
AD700 Escaldes-Engordany
J 828 466
Ç administracio@telexarxes.net

C. de les Costes s/n, Local 3
Ed. Armengol
AD500 Andorra la Vella
J 808 020
Ç trefelca@andorra.ad
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Lampisteria, calefacció i climatització

ECOTERM S.L.

COSTA
INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS

FERRAN S.L.
LAMPISTERIA I

CALEFACCIÓ

XANDRI
LAMPISTERIA I

CALEFACCIÓ

LAMPISTERIA 
MIQUEL

OTECA

SERVILED



Podràs gaudir d’avantatges, participar en sortejos, guanyar premis 
i tenir informació sobre beques, concursos, subvencions, etc.

Segueix-nos a:

   @accioculturalandorra 

Per conèixer tota la informació cultural

www.cultura.ad

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

Biennal d’art
de Venècia

VENDA D’

ENTRADES
AUDITORI
       NACIONAL 
            D’ANDORRA

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

agreda@andorra.ad

T 824 991

www.agreda.ad

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

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

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

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

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

PATROCINADOR

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

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

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

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

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



LI MANCA 
SONORITZACIÓ 
PER AL SEU 
NEGOCI?

KIT 
SONORITZACIÓ 
PROFESSIONAL 
PER A LOCAL DE 
50m2/60m2

A PARTIR DE 

920€ PVP



www.grupheracles.com

Compromesos amb 
el país

. Excavacions, estabilitzacions i enderrocs

. Construcció i projectes especials

. Contractació centralitzada

Obra pública i construcció

. Producció i distribució

Formigó

Gestió de residus

. Terra:   Reutilització
  Restauració ambiental de les pedreres
  Abocadors gestionats

. Pedra:   Reutilització
  Fabricació d’àrids
  Construcció murs

. Vidre/Fusta/Plàstic: Valorització

. Residus perillosos: Gestió i transport al centre
 de tractament corresponent

Àrids i pedreres
. Gestió de pedreres

. Producció i transport d’àrids

Cercle de 
la construcció 

sostenible

Es
ta

ny
 d

e 
C

re
us

sa
ns

www.bellacer.com

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

CLIMATITZACIÓ PER SUPERFÍCIES RADIANTS
La climatització d’un habitatge és un punt molt important 
a tractar, ja que in� uirà de manera decisiva en el benestar 
general de la llar i el seu consum energètic.



AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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



CIUDAD DE LA JUSTICIA (MURCIA-ESPAÑA)

PASSEIG DEL RIU ARIEJA (PAS DE LA CASA)

SEDE CAJAMAR (ALMERÍA-ESPAÑA) 

ESTADI NACIONAL D’ANDORRA (ANDORRA LA VELLA)

ESTACIÓ NACIONAL D’AUTOBUSOS D’ANDORRA (ANDORRA LA VELLA)

NOVA SEU ANDBUS BY REGINA 
(ANDORRA LA VELLA)

REVESTIMENT DE FAÇANES . MUR CORTINA . ALUMINI
FERRO . ACER INOXIDABLE . ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 

CONSTRUCCIONES METALICAS BARCELO, S.L
Avda. Santa Catalina, 160 · 30150 La Alberca (Murcia) · España
T +34 968841947  ·  cmbarcelo@cmbarcelo.com
www.cmbarcelo.com

INNOVACIÓ I EXCEL·LÈNCIA

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



INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

Una empresa andorrana 
al servei del país

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

Portes automàtiques
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l art 
de 
viure
ANDORRA

Directora de L’Art de Viure, Coordinació 
editorial i Gestió comercial: 
Carmen Matalobos

Direcció d’Art, Edició gràfica, Disseny i Fotografia: 
Oscar Llauradó

Edita: NP AGÈNCIA
Director NP Agència:
Toni Cornella i Planells

Núria Publicitat i la revista L’Art de Viure 
Andorra no comparteixen necessàriament 
les opinions signades pels col.laboradors. 

La publicitat inclosa en aquesta revista no 
ha de ser considerada una recomanació 
de Núria Publicitat als seus lectors. Núria 
Publicitat es aliè als continguts dels 
anuncis. L’exactitud i/o la veracitat dels 
quals és responsabilitat exclusiva dels 
anunciants i les empreses publicitàries.

Maquetació: Oscar Llauradó,
Mireia Nogueras, Alberto Lorenzo
Redacció: Jordi Pérez
Correcció: Anselm Goicoechea
Distribució: Jesús Constenla
Dipòsit legal: AND-181-97

NÚRIA PUBLICITAT
Terra Vella 22, local 1
 AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 860504
Fax (+376) 860405
adv@artdeviure.com
www.artdeviure.com

editorial 
uina il·lusió per a tot l’equip de redacció i disseny el passar el cap de les 117 revistes, sense 
interrupció, efectivament i després de 21 anys -Juny 1997- fins avui. Estem molt contents 
d’integrar l’associació Adelca, que agrupa les empreses de lampisteria i climatització 
d’Andorra, amb els 39 associats i amb una activitat frenètica d’informació i formació per als 
afiliats. 

Estem molt orgullosos d’anar completant la incorporació d’una nova entitat corporativa 
que s’afegeix, com a subscriptors, al Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers, 
l’Associació de contractistes d’obra Acoda, l’Associació de Transports de 

Mercaderies i Carburants d’Andorra i l’Associació de gestors de residus d’Andorra, Agreda. 

Consolidem, d’aquesta manera, la voluntat de l’empresa editora de crear sinergies amb 
tots els col·lectius professionals del sector directament implicats en l’arquitectura, 
l’enginyeria, la construcció, l’interiorisme i tots els àmbits que tenen vincle amb 
aquest entorn econòmic d’importància cabdal dins l’entramat empresarial del 
Principat d’Andorra.

Q
CONTINUEM SUMANT!!!

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

27l’advEDITORIAL



ENCAMP Carrer del Pas de la Casa · AD200 Encamp · Andorra GPS (lat) : 42.5347 · GPS (lon) : 1.58

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12  ·  Màxim: 4.76 V/m - Mínim: 2.54 V/m - Mitjana: 2.97 V/m

ORDINO Carrer Major, 16 · AD300 Ordino, Andorra · GPS (lat) : 42.5566 · GPS (lon) : 1.5334

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12 · Màxim: 0.48 V/m - Mínim: 0.05 V/m - Mitjana: 0.26 V/m

CANILLO Callissa de Som,  · AD100 Canillo, Andorra · GPS (lat) : 42.5662 · GPS (lon) : 1.5974

Mostrant dades des de 2018-03-16 a 2018-03-23 · Màxim: 1.48 V/m - Mínim: 0 V/m - Mitjana: 1.08 V/m

PAS DE LA CASA Avinguda del Consell General, 19 · AD200 Pas de la Casa, Andorra · GPS (lat) : 42.544 · GPS (lon) : 1.734

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12 · Màxim: 0.48 V/m - Mínim: 0.08 V/m - Mitjana: 0.27 V/m

Q

L’arqui-
tectura 

saludable(XIV)
A N T O N I  P O L  I  S O L É
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de la radiació en 68 llocs diferents. A 
Canillo s’han fet 7 controls, a Encamp 4 
i 4 més al Pas de la Casa, a Ordino 8 i 1 
més a la Cortinada, a la Massana 1, 1 més 
a Sispony i 3 a Anyós, a Escaldes 15, a 
Andorra la Vella 28, a Sant Julià de Lòria 
10 i 1 més a Aixirivall.

A més, hi ha 10 punts fixos (un al 
centre de cadascuna de les capitals de 
parròquia i un altre a Santa Coloma, al 
Pas de la Casa i a Escaldes), que vénen 
mesurant almenys des de juliol del 
2015 per Canillo, des de març del 2017 
a la Massana, Andorra la Vella i Santa 
Coloma, Sant Julià de Lòria i Escaldes-
Engordany; i des d’abril del 2017 per 
Encamp, Pas de la Casa i Ordino.

Entre aquests 10 punts de mesura 
permanent, 3 han deixat de funcionar: el 
de Canillo i el d’Andorra la Vella el 23 de 
març i el de Santa Coloma el 19 de març 
d’enguany.

És més habitual la mesura d’aquestes 
radiacions en Watts per m², on un Watt és 

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XIV

El control de les 
radiacions 
electromagnètiques

Així, són perilloses 
totes les radiacions 
dites també ionitzants, 
les de més alta 
freqüència, part dels 
raigs ultraviolats, 
raigs X, raigs Gamma 
i raigs còsmics. Pel 
que fa a les dites no 
ionitzants (o que no 
modifiquen els ions al 
seu pas) hi ha les que 
tenen efectes tèrmics, 
com les microones, els 
infrarojos, l’espectre 
visible i la part baixa 
dels infrarojos. 

Les radiacions electromagnètiques provenen dels camps 
electromagnètics, que exerceixen unes forces sobre les 
partícules amb càrrega elèctrica i que alhora es veuen afectats 
per la presència i el moviment d’aquestes partícules. Aquest 
camp s’estén indefinidament per l’espai i afecta al comportament 
dels objectes i els cossos. Avui en dia sabem que una bona part 
de les radiacions electromagnètiques produeixen danys en els 
éssers vius si hi són exposats de qualsevol manera i/o temps.

ELS VALORS 
MESURATS 
PER ANDORRA 
TELECOM  
s’expressen en volts per 
metre. Aquesta és la unitat 
que en principi correspon a la 
intensitat del camp elèctric i 
una unitat exerceix una força 
d’1 newton (aquella que és 
capaç de comunicar a una 
massa d’1 Kg una acceleració 
d’1 metre per segon al 
quadrat) sobre un cos 
carregat amb una quantitat 
d’electricitat d’1 coulomb 
(que equival a la quantitat 
d’electricitat transportada 
en 1 segon per un corrent 
d’intensitat d’1 amper).

GRÀFIQUES DE MESURES
100KHZ - 8GHZ

FONT: https://monitoring.wave
control.com/ca/public/telecom-

andorra/?indexAccordion=0

Quedarien fora d’aquest risc 
totes les ones llargues i part de 
les ones curtes de l’espectre 
radioelèctric, que produeixen 
només altres efectes no 
perillosos dits atèrmics.

El control de les radiacions 
electromagnètiques és 
necessari per aplicació del 
principi de precaució, a la qual 
ens obliga el sentit comú quan 
encara es desconeixen els 
efectes per l’ús o l’exposició a 
aquestes radiacions.

Per aquesta raó, i 
encertadament, Andorra 
Telecom controla les mateixes 
en diferents punts del nostre 
país des de, com a mínim, l’any 
2015. Segons el seu web, s’han 
fet controls puntuals en diferents 
llocs d’Andorra almenys els 
mesos de novembre i desembre 
del 2015, els mesos de gener, 
febrer, març i abril del 2016, i els 
mesos de febrer i març del 2018.

En total, s’han fet 99 controls 
o mesuraments puntuals 



ESCALDES- ENGORDANY Avinguda Fiter i Rossell, 13 · AD700 Escaldes-Engordany, Andorra · GPS (lat) : 42.5115 · GPS (lon) : 1.5339

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12 · Màxim: 0.35 V/m - Mínim: 0.01 V/m - Mitjana: 0.17 V/m

ANDORRA LA VELLA Baixada del Molí, 1 ·AD500 Andorra la Vella, Andorra · GPS (lat) : 42.5038 · GPS (lon) : 1.519

Mostrant dades des de 2018-03-16 a 2018-03-23  ·  Màxim: 1.38 V/m - Mínim: 0 V/m - Mitjana: 0.06 V/m

Plaça Germandat,  · AD600 Sant Julià de Lòria, Andorra · GPS (lat) : 42.4649 · GPS (lon) : 1.4906

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12 · Màxim: 0.69 V/m - Mínim: 0.43 V/m - Mitjana: 0.51 V/m

LA MASSANA Avinguda de Sant Antoni,  · AD400 La Massana, Andorra · GPS (lat) : 42.5437 · GPS (lon) : 1.5158

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12   ·   Màxim: 0.07 V/m -  Mínim: 0 V/m - Mitjana: 0 V/m

ESCALDES- ENGORDANY Passatge Esteve Albert, 16 · AD700 Escaldes-Engordany, Andorra · GPS (lat) : 42.5111 · GPS (lon) : 1.5358

Mostrant dades des de 2018-06-06 a 2018-06-12 · Màxim: 0.39 V/m - Mínim: 0.05 V/m - Mitjana: 0.26 V/m

SANTA COLOMA Carrer Mossèn Lluís Pujol, 8 · AD500 Santa Coloma, Andorra · GPS (lat) : 42.4974 · GPS (lon) : 1.5011

Mostrant dades des de 2018-03-12 a 2018-03-19 · Màxim: 0.29 V/m - Mínim: 0.12 V/m - Mitjana: 0.22 V/m

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IV)
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la potència que dóna lloc a una producció 
d’energia igual a 1 joule per segon (on 1 joule 
és el treball produït per la força d’un newton 
el punt d’aplicació del qual es desplaça 1 m 
en la direcció de la força). I concretament 
s’expressen en (µW/m²) microwatts per 
metre quadrat.

L’equivalència amb el Volt per metre (V/m) és 
1 µW/m² = 0,0194 V/m
1 W/m2=(V/m)2/377

La presència a la natura de les radiacions 
electromagnètiques és de l’ordre de valors 
de 0,000001 µW/m², que equivalen a 
0,0000194 V/m. 

Els valors admissibles segons Espanya, 
França, la Unió Europea o la OMS, per al 
públic en general, són de 10.000.000 µW/
m², que equivalen a 61,4 V/m.

En aquestes referències cap dels valors, tant 
puntuals com fixes, no haurien de suposar 
cap problema.

Però si es pren com a referència Suïssa, 
Alemanya, Rússia o la regió espanyola de 
Castella-La Manxa on els valors màxims se 
situen en 100.000 µW/m², que equivalen 
a 6,14 V/m, resultaria que a Ordino el valor 
màxim haurien superat aquest valor durant 
el maig del 2017 i el gener, febrer i març del 
2018. 

I si es prenen com a referència els 
valors màxims, per ser extremadament 
significatius, de l’Institut de Baubiologie 
Alemany IBN, els valors no haurien de passar 
dels 1.000 µW/m, que equivalen a 0,614 
V/m.

Resultant que a Canillo dos valors puntuals 
haurien superat aquest valor i pels valors 
permanents, tant el valor màxim com la 
mitjana superen aquest valor a Canillo i a 
Encamp, mentre que superen el valor màxim 
el Pas de la Casa, Ordino, Andorra la Vella, 
Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany (1).

Si la referència es pren en els valors indicats 
per l’Institut alemany IBN com a fortament 
significatius (> 10 µW/m²) que equivalen a 
0,0614 V/m, resulta que totes les mesures 
dels controls puntuals haurien superat 
aquesta mesura i pels valors dels controls 
permanents la superen tots els valors 
màxims i les mitjanes de totes les estacions, 
llevat la de La Massana i Andorra la Vella.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XIV

Quadre elaborat per:

P   O   L    ·    N   A   D   A   L    ·    B   O   I   X

A R Q U I T E C T U R A 
U R B A N I S M E 
E N G I N Y E R I A

www.polnadalboix.com

MESURES PUNTUALS DE CAMP ELECTROMAGNÈTIC REALITZADES PER ANDORRA TELECOM

CANILLO Camp (V/m) (µW/m2)
Casa de colònies Aina Camí del Riu del Seig 17/12/2015 0,35 325
Telecabina Camí Centre de Salut 27/11/2015 0,5 663
Escola Andorrana de Canillo Camí de Rius 22/2/2018 0,4 424
Escola Andorrana de Canillo Camí de Rius 21/3/2016 0,41 446
Palau de Gel Callissa de Som 17/12/2015 0,52 717

Callissa de Roda 27/11/2015 0,61 987
Guarderia Callissa de Roda 17/12/2015 0,67 1.191
ENCAMP
Escola Passeig de l’Alguer, 3-5 9/3/2016 0,38 383
Escola Passeig de l’Alguer, 3-5 22/2/2018 0,38 383

Passeig de Mojácar 17/12/2015 0,39 403
Escola Andorrana maternal i 1r ensenyança Carrer del Pedral, 4 9/3/2016 0,34 307
Escola Andorrana maternal i 1r ensenyança Carrer del Pedral, 20 17/12/2015 0,33 289
Escola Andorrana maternal i 1r ensenyança Carrer del Pedral 22/2/2018 0,36 344

Passeig de l’Alguer 17/12/2015 0,34 307
Escola Andorrana 2a ensenyança Camí de Sant Romà de Vila 22/2/2018 0,36 344
Escola Andorrana 2a ensenyança Camí de Sant Romà de Vila 9/3/2016 0,34 307
Escola Andorrana 2a ensenyança Carretera de les Riberaigües 17/12/2015 0,35 325
PAS DE LA CASA Carrer Sant Jordi, 47 27/11/2015 0,45 537

Avinguda del Consell General, 3 22/2/2018 0,51 690
Avinguda del Consell General, 10 27/11/2015 0,52 717
Avinguda del Consell General, 10 21/3/2016 0,45 537

ORDINO
Centre escolar Germans Vila Carrer del Regat 23/2/2018 0,41 446
Centre escolar Germans Vila Carrer del Regat 24/3/2016 0,34 307

Carrer d’Antoni Fiter i Rossell 29/12/2015 0,35 325
Carrer dels Coms 20/1/2016 0,4 424
Carretera del Coll d’Ordino, 53 21/1/2016 0,37 363

Escola Andorrana 2a ensenyança Urbanització la Clota 23/2/2018 0,37 363
Urbanització la Clota 29/12/2015 0,3 239
Urbanització la Clota 24/3/2016 0,35 325

LA CORTINADA Carrer de les Massanelles 7/1/2016 0,38 383

LA MASSANA
Escola  Carrer Major, 1 1/3/2016 0,32 272
Escola Andorrana maternal i 1r ensenyança Carretera d’Escàs, 16-18 7/3/2016 0,38 383
Escola Andorrana maternal i 1r ensenyança Carretera d’Escàs, 14 23/2/2018 0,37 363

Carretera de l’Aldosa de la Massana, 39 7/1/2016 0,4 424
Gravada de la Font, 4 29/12/2015 0,39 403
Carretera de l’Aldosa de la Massana, 11 28/12/2015 0,36 344

Parc gran del colat Avinguda del Ravell, 11 28/12/2015 0,37 363
Camí de l’Església 1/12/2015 0,31 255
Camí de l’Església 26/2/2018 0,38 383
Avinguda de Sant Antoni, 35 28/12/2015 0,35 325
Carrer Josep Rossell, 18 28/12/2015 0,38 383

SISPONY Carrer de la Closa, 1 20/1/2016 0,37 363
ANYÓS Camí de l’Església 7/1/2016 0,44 514

Camí del Querol, 29 21/1/2016 0,38 383
Camí de les Callisses 7/1/2016 0,41 446

ESCALDES
Escola Andorrana d’Escaldes Avinguda Fiter i Rossell, 20 1/12/2015 0,35 325
Escola Andorrana d’Escaldes Carrer Passeig del Valira 26/2/2018 0,39 403
Escola Sagrada Família Carrer Passeig del Valira, 90 26/2/2018 0,45 537
Col·legi de la Peletera Avinguda del Pessebre, 10 26/2/2018 0,36 344

Carrer de la Parròquia 17/3/2016 0,38 383
Camí de la Peletera, 2 1/12/2015 0,39 403
Av. Fiter i Rossell 71 1/12/2015 0,36 344
Carrer Passeig del Valira, 6 17/3/2016 0,43 490
Avinguda Esteve Albert 17/3/2016 0,36 344
Avinguda de les Escoles, 25 1/12/2015 0,58 892
Avinguda de Sant Jaume, 42 11/1/2016 0,35 325
Avinguda Copríncep de Gaulle, 2 21/12/2015 0,42 468
Carrer del Prat Gran 1/12/2015 0,38 383
Avinguda del Fener, 21 21/1/2016 0,38 383
Avinguda del Fener, 28 21/12/2015 0,82 1.784

ANDORRA LA VELLA
Escola Bressol els Serradells Camí Torrent del Forn 21/12/2015 0,38 383
Lycée Comte de Foix Avinguda de Salou, 20 17/3/2016 0,43 490

Avinguda de Salou, 20 17/3/2016 0,45 537
Col·legi M.Janer Carrer Mossèn Lluís Pujol, 15 7/4/2016 0,33 289

Carrer Roureda Tapada, 2 26/2/2018 0,35 325
Carrer Roureda Tapada, 2 21/12/2015 0,36 344

Escola Andorrana 2a ensenyança Carrer de la Plana, 5 21/12/2015 0,37 363
Escola Andorrana 2a ensenyança Carrer de la Plana, 5 2/3/2018 0,37 363

Carrer de la Plana, 13 21/12/2015 0,46 561
Escola Francesa de Santa Coloma Carrer de les Escoles, 22 1/3/2016 0,35 325
Escola Francesa de Santa Coloma Carrer de les Escoles, 22 2/3/2018 0,33 289

Camí dels Sartells, 11 21/12/2015 0,45 537
Escola Andorrana de Batxillerat Carrer Tossalet i Vinyals, 47 2/3/2018 0,39 403
Escola Andorrana de Batxillerat Carrer Tossalet i Vinyals, 47 17/3/2016 0,32 272
Col·legi Espanyol Maria Moliner Carrer Tossalet i Vinyals, 32 30/12/2015 0,69 1.263

Carrer Tossalet i Vinyals, 41 2/3/2018 0,54 773
Carrer Tossalet i Vinyals, 39 17/3/2016 0,38 383
Passatge de l’Aigüeta, 1 30/11/2015 0,55 802
CG-3 7/4/2016 0,39 403
Parc Central 21/12/2015 0,53 745
Carrer Prada Casadet, 2 21/12/2015 0,45 537
Carrer Prat de la Creu, 66 10/3/2016 2,13 12.034
Carrer Mossèn Enric Marfany, 1 30/11/2015 0,55 802
Carrer Ciutat de Valls, 38 30/11/2015 0,39 403
Carrer Ciutat de Valls, 41 2/3/2018 0,39 403
Carrer Prada Motxilla, 21 14/12/2015 0,42 468
Carrer Prada Motxilla, 25 2/3/2018 0,43 490
Camí Ral, 13 21/12/2015 0,45 537

SANT JULIÀ DE LÒRIA
Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria Camí de la Creueta 7/4/2016 0,4 424

Camí de la Creueta 28/2/2018 0,37 363
Carrer de les Escoles, 11-13 1/12/2015 0,48 611

Centre esportiu Carrer Doctor Palau, 48 28/2/2018 0,41 446
Centre de Formació Professional d’Aixovall Carretera Aixovall 27/2/2016 0,3 239

Carrer Bonaventura Riera 14/12/2015 0,42 468
Carretera de Nagol, 32 14/12/2015 0,35 325
Carrer Doctor Palau, 44-46 1/12/2015 0,38 383
Carrer de les Escoles, 8 7/4/2016 0,28 208
Plaça Major, 5 16/12/2015 0,39 403

AIXIRIVALL Carretera de la Peguera, 25 16/12/2015 0,35 325

GRÀFIQUES DE MESURES - 100KHZ - 8GHZ

Si bé en els darrers anys s’ha 
fet un esforç per mesurar i tenir 
informació sobre les radiacions 
electromagnètiques, hi ha dubtes que 
mereixen ser aclarits:

 1. Per què vàries sondes 
permanents han deixat de funcionar 
o no en tenim dades disponibles 
(a Canillo, Andorra la Vella i Santa 
Coloma)?

 2. Per què hi ha tanta diferència 
entre algunes poblacions (els valors 
d’Encamp són 10 vegades superiors 
als d’Ordino)?

 3. Per què les sondes permanents 
es troben aixecades o instal·lades 
sobre cobertes dels edificis i no 
situades més a prop d’on es troben les 
persones?

 4. Per què a les escoles es mesura 
als patis i no a les aules?

 5. Com s’han escollit els punts de 
mesura? Són els més sensibles?

 6. Per què on hi ha wifi, en alguns 
carrers i a les aules dels col·legis, 
no es fa cap mesurament de les 
radiacions electromagnètiques?

 7. Per què Andorra Telecom, donada 
la vocació turística, de salut i qualitat de 
vida que volem per a destacar Andorra, 
no pren com a referència els valors 
recomanats per l’Institut de Baubiologie 
alemany per tal de reduir l’exposició o el 
nivell de radiacions electromagnètiques  
(a 10 µW/m², dèbilment significatius o 
menors de 0,0614 V/m, en lloc de 28 
V/m equivalents a 2.079.575 µW/m²)?

FONT: https://monitoring.wavecontrol.com/ca/public/telecom-andorra/?indexAccordion=0

SANT JULIÀ DE LÒRIA
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Tenint en compte l’eliminació progressiva del roaming en els pa-
ïsos veïns i els membres de la UE, Andorra Telecom ha optat per 
ampliar l’oferta de forfets que inclouen tarifes especials que te-
nen en compte la mobilitat creixent de la població, amb el con-
següent consum de dades.

El mes de desembre passat, la com-
panyia andorrana va ampliar l’oferta 
mòbil i els principals beneficis van ser 
l’augment del paquet de dades en tots 
els forfets que disposen del mateix i 
el llançament dels forfets amb el ro-
aming inclòs.

Destaquem el Forfet 35, que ens per-
met gaudir de 6 GB en territori nacional, 
3 GB dels quals els podem consumir a 
Espanya, França i Portugal sempre que 
el nostre telèfon sigui compatible amb 
4G. Un cop exhaurits, la navegació 
serà a velocitat reduïda (32 kbps) fins 
a final de mes. Si els GB s’exhaureixen 
a Espanya, França o Portugal, podrem 
continuar navegant a la mateixa velo-
citat per 0,05 €/MB. A més, l’App d’An-
dorra Telecom, ens permet consultar 
el nostre consum del mes en curs, fet 
que ens permet controlar la despesa i 
el consum de dades.

De moment ja són més de 2.500 usu-
aris que disposen d’aquest servei, els 
quals representen un 4,5% de tota 
l’oferta de contracte actual.

La tarifa plana equival a 3.000 minuts 
i 1.000 SMS a 150 destinacions dife-
rents cada mes. Els minuts nacionals 
són cap a destinacions fixes i mòbils, 
els minuts internacionals inclosos són 
cap a destinacions d’Europa i Amèrica 
del Nord.

Des d’Andorra Telecom recorden que 
les dades que no es consumeixin en 
itinerància es podran consumir al 
país, a més, pretenen acabar amb la 
necessitat que els usuaris optin per la 
contractació dels serveis d’un opera-
dor dels països veïns quan es troben 
en el país receptor. 

FORFET 35 MOBILAND

Per navegar 
a Espanya, França i Portugal

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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A mitjans d’abril van començar les obres 
d’embelliment de l’av. Carlemany en el tram 
comprès entre el carrer de la Unió i l’av. de 
les Escoles. La previsió és que el tram entre el 
carrer Ciutat de Sabadell i l’av. de les Escoles 
s’allargui fins al 5 d’agost, però que la zona de 
la plaça Coprínceps estigui finalitzada abans 
del 23 de juny, per tal que s’hi puguin realitzar 
les activitats programades per aquelles dates. 
Passat l’estiu, el Comú preveu realitzar les 
tasques d’embelliment, entre els mesos de 
setembre i desembre, del tram que va des de 
Ciutat de Sabadell al carrer de la Unió.

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

Embelliment



vant d’aquests accessos. Conscients 
d’aquesta molèstia que pot causar, 
sobretot als comerciants, el Comú es 
justifica afirmant que no hi ha altra 
manera de fer-ho.

Des del Comú recorden que el cost de 
l’obra ascendeix a 3,2 milions d’euros, 
dels quals 1,7 corresponen al tram que 
ja s’està realitzant, i que tot i que les 
obres són «senzilles» seran llargues, 
perquè abracen 2000 metres qua-
drats, i es preveuen uns resultats amb 
grans expectatives de millora per la 
parròquia.

Amb tot, l’anhel de convertir l’avinguda 
Carlemany en un carrer per a vianants 
de manera definitiva ja està en marxa. 
Aquell carrer que al llarg de la nostra 
història ha estat un reclam per als nos-
tres visitants, abans de Nadal (si tot va 
bé) serà per al seu ús exclusiu junta-
ment amb els veïns de la parròquia 
per tal que uns i altres puguin gaudir 
de manera neta i segura d’aquest eix 
tan important per al país.

La intervenció consisteix en la col·locació del panot al 
vial central, la substitució del mobiliari urbà, la millora 
de l’accessibilitat, l’adaptació de la via a les noves tec-
nologies, així com la renovació del sistema de recolli-
da d’aigües superficials.
En aquest apartat cal destacar la importància que se 
li dona a la seguretat, ja que el Comú està estudiant, 
en contacte amb el Servei de Policia, el sistema de 
seguretat que s’instal·larà a les travesseres per im-
pedir l’accés a vehicles de gran tonatge com furgo-
netes o camions. El repte està en trobar un sistema 
que permeti substituir els pivots hidràulics per barres 
col·locades a 30 centímetres del terra que punxen les 
rodes del vehicle i el bloquegen.

Tot i l’enrenou que suposen unes obres d’aquesta ín-
dole, pel que fa a les molèsties que puguin suposar 
per als vianants, està previst que tinguin el mínim 
impacte possible, així i tot, durant el període en què 
s’estiguin portant a terme les remodelacions, els via-
nants s’hauran de moure per les voreres i travessar els 
carrers pels llocs habilitats. No afecta el transit, però 
si a la càrrega i descàrrega, que s’ha resolt habilitant 
els espais adients a l’av. Consell de la Terra i que ja fa 
alguns mesos que s’està realitzant des d’aquesta ubi-
cació.

En aquest aspecte, els veïns tenen l’accés garantit i 
no suposarà cap alteració pel que fa als aparcaments 
privats, sempre que no es realitzin les obres just da-
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>>>El projecte d’embelliment, que està previst que acabi a finals del 2018, 
s’executarà en dues fases consecutives. 

«l’anhel de convertir 
l’avinguda Carlemany 
en un carrer per a 
vianants de manera 
definitiva ja està en 
marxa»

PROMOTOR: Comú d’Escaldes-Engordany
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      Laura López, guanyadora del 2n premi, dotat amb 1.000 euros 

Una desena d’establiments van cedir els 
seus aparadors perquè professionals del 
món de l’arquitectura, l’interiorisme i el 
disseny mostressin les seves creacions. 
Un jurat, format per cinc membres de 
fora d’Andorra, van ser els encarregats 
de decidir el veredicte, valorant la 
comunicació, la coherència i la integració 
de l’aparador.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ART DE VIURE I COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

CONCURS D’APARADORISME      
Premis

El guanyador del premi FADA 
2018, dotat amb 1.500 euros, va 
ser per a l’interiorista Pep Cam-
peny, per la decoració a l’apa-
rador de la botiga Pollyanna. 
Campeny, que l’any passat ja va 
obtenir el segon premi del festi-
val, afirma que la seva obra volia 
traspassar l’arquitectura en ves-
tit, i que el vestit fos la caixa de 
l’ànima. 
La creació de Campeny està ba-
sada en el concepte del filferro, 
la mínima expressió; un vestit 
molt neutre, però dins del qual 
hi ha un cor fet amb teixit, que 
és el que marca l’estat anímic. El 
propietari de l’establiment, per 
la seva banda, va ser obsequiat 
amb un «retail tour» a una capital 
del món amb una forta implica-
ció en el comerç, valorat en 1.700 
euros.

El segon premi, de 1.000 euros, 
se’l va endur la dissenyadora grà-
fica Laura López, que va decorar 
l’aparador de Calçats Galy. 

Finalment, el jurat va decidir 
atorgar el tercer premi a la inte-
riorista Elisenda Troguet, que va 
rebre 500 euros per l’obra El po-
der de la natura quan es conver-
teix en art a Casa Canut. 

A més, es va dotar un accèssit 
de 300 euros a la interiorista Eva 
Ferradas, per la decoració a l’es-
tabliment comercial Bones com-
panyies. 

 Eva Ferradas, guanyadora d’un accèssit de 300 euros 

>>>

Elisenda Troguet, guanyadora del 3r premi,
dotat amb 500 euros
       

>>
>

>>
>

Pep Campeny, guanyador del 1r premi, dotat amb 1.500 euros>>
>
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El passat mes de Maig es va posar en funcionament 
un aparcament nou a l’avinguda de les Escoles de la 
parròquia escaldenca. El nou espai ofereix 41 places, 
que sumades a les existents, arribaran fins a un total 
de 3.061 a Escaldes-Engordany.

El Comú ha pogut obrir aquest espai gràcies a un 
acord de lloguer que s’ha signat amb els propietaris 
del terreny fins l’any 2021 amb una inversió de 
230.000 euros per adequar-lo.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU APARCAMENT A ESCALDES-ENGORDANY

Quaranta 
noves places
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Segons apunten des de la cor-
poració comunal, era un espai 
totalment necessari i en el qual 
s’estava treballant des de feia 
temps. 

En aquest sentit, el conseller 
d’Aparcaments i Administració, 
Esteve Vidal, va recalcar que la 
zona tenia necessitat de llocs 
d’aparcament perquè als veïns i 
als comerços de la zona cal su-
mar-los els usuaris de les escoles 
properes. Fet que fa que hi hagi 

un gran volum de moviments en 
cotxe per part de les famílies que 
s’hi desplacen.

Sense dubte, el nombre de pla-
ces d’aparcament d’Escaldes-
Engordany ha augmentat signifi-
cativament en els darrers anys, 
una fita assolida marcada com 
un dels objectius prioritaris per 
a l’ens.

L’objectiu és afavorir la rotació de 
vehicles i que quan una persona 

PROMOTOR: Comú d’Escaldes-Engordany 
CONSTRUCTORA: UNITAS

es desplaci a la zona trobi apar-
cament amb facilitat i possibiliti 
l’accés interessat per a tots els 
usuaris.

Amb aquesta nova infraestruc-
tura, els responsables comunals, 
donen per «coberta» la mancança 
de llocs d’aparcament al barri. 

«un espai totalment 
necessari i en el qual 
s’estava treballant des de 
feia temps»



Industrials col·laboradors del nou aparcament a Escaldes-Engordany

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

Empresa constructora 
del nou aparcament
d’Escaldes-Engordany

ENS TROBARÀS A:
C/Mossen Guillem Adellach, 10 · Tel. +376 821040 · +376 321932
electricitatjesus@andorra.ad 

SERVEI POSTVENDASERVEI POSTVENDA

SOLER & PALAU
Sistemes de Ventilació

• Butlletins d’instal.lacions elèctriques
• Instal.lacions elèctriques (domèstiques i industrials)
• Xarxes informàtiques, instal.lacions de seguretat i contraincendis
• Aire condicionat, calefaccions elèctriques, automatismes

• Antenes TV, domòtica, vídeo porter, telefonia
• Il.luminació, electrodomèstics
• Manteniments de comunitats, restaurants i hotels
• Grups electrògens

Realitzem estudis gratuïts de consums energètics i despeses amb la seva equivalència amb 
TECNOLOGIA LED (hotels, restaurants, comunitats, bars, comerços)

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

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



Després de 4 mesos d’obres, el passat mes de maig es va reobrir al trànsit el carrer Santa Anna, una de 
les principals vies d’accés a la zona del clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CARRER SANTA ANNA · ESCALDES-ENGORDANY

Millora i embelliment

46 l’adv URBANISME



CONSTRUCTORA: UNITAS
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Com ja va destacar la corporació 
escaldenca quan va anunciar l’inici 
de les obres, era totalment neces-
sari fer una renovació de la xarxa 
separativa d’aigües pluvials, fecals 
i termals, ja que la intervenció ga-
ranteix el funcionament adequat i la 
durabilitat.

A banda de la millora dels serveis, 
la intervenció ha permès l’embe-

lliment del carrer. La nova calçada 
gaudeix de vorera a banda i banda, 
amb una amplada aproximada d’1 
metre, de granit de tres colors, com 
el de l’avinguda Carlemany, ampli-
ant la que existia anteriorment, i 
la resta de la calçada s’ha asfaltat 
novament per al pas dels vehicles.

Durant tot aquest temps, les afec-
tacions al trànsit s’han resolt amb 

la desviació de la circulació de ve-
hicles cap a l’av. Copríncep de Gau-
lle, permetent així l’accés a les dife-
rents vies de la parròquia i intentant 
alleugerir la transitada via.

Les obres efectuades han tingut un 
cost d’uns 420.000 €, dels quals 
s’han fet càrrec els diferents agents 
implicats: el mateix Comú d’Escal-
des-Engordany, FEDA i CAPESA, 

ajustant-se al pressupost previst 
abans de l’inici de les remodelaci-
ons.

Amb tot, la corporació escaldenca 
compleix amb el compromís de mi-
llora i embelliment del citat carrer 
deixant comerciants i usuaris satis-
fets pel resultat. 
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«era totalment necessari fer 
una renovació de la xarxa 
separativa d’aigües pluvials, 
fecals i termals»



Industrials col·laboradors del embelliment del carrer Santa Anna

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

www.unitas.ad

Empresa constructora de l’embelliment 
del carrer Santa Anna d’Escaldes-Engordany

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

T 815 541 · M 341 076  ·  Ctra. del Pas de la Casa, local 4 · AD200 ENCAMP · nobregasl@andorra.ad
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En un projecte ambiciós per definir una nova imatge de Vall Banc, 
s’ha treballat per renovar les línies de disseny i de materials que han 
de representar el caràcter i les expectatives renovades del banc. La 
reforma de la façana és la primera fase d’aquesta proposta, que es 
completarà en posteriors fases amb la intervenció a les oficines de 
l’avinguda Carlemany i del carrer de la Unió.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE

Tenint en compte la posició estratègica de 
l’edifici en un dels principals encreuaments 
del país, carrer de la Unió amb avinguda 
Carlemany, s’ha buscat donar visibilitat a la 
façana per projectar una imatge pròpia, dife-
renciada i recognoscible que expliqui la nova 
perspectiva conceptual de l’entitat. Mentre 
la transparència es veurà reflectida en l’ac-
cés des de Carlemany (obra actualment en 
curs) amb una entrada lluminosa i vidre clar 
a doble alçada, la sostenibilitat, la proximitat 
i la modernitat però també la tradició, que-
den paleses en l’ús de materials càlids, reno-
vables i tecnològics, com la fusta laminada. 

El nou revestiment de fusta se sobreposa a la 
façana actual, de manera que s’alinea amb 
el carrer i s’aconsegueix absorbir l’ondulació 
que caracteritzava l’edifici original. 

S’han dissenyat unes planxes de fusta lami-
nada de pi dels Pirineus de 14 metres d’altu-
ra, d’una sola peça i de profunditat variable, 
que va dels 120 als 20 centímetres. 

Amb les grans planxes de tota l’alçada de 
l’edifici es busca trencar l’escala domèstica 
que conferien les finestres antigues i acon-
seguir un volum més nítid i clar que pren 
l’escala de carrer. Per altra banda, gràcies a 
la profunditat variable, es genera un efecte 
de moviment de la façana a mesura que el 
vianant s’aproxima a l’edifici. Jugant amb 
aquest efecte de percepció canviant, s’ha 
pintat el logotip del banc fraccionat a les 
planxes de tal manera que es fa més o menys 
aparent quan el vianant passeja amunt i avall 
de l’avinguda, fins al punt que la intervenció 
desapareix en posar-se just al davant de la 
façana. De nit la imatge canvia totalment, 
la diferent profunditat de les planxes fa que 
aquestes s’il·luminin amb un gradient de 
llum que varia de color.

Així doncs, la façana renovada de Vall Banc 
representa la nova mirada del banc cap a 
la societat actual, combinant la solidesa, la 
transparència, la innovació i la proximitat que 
s’esperen en un banc d’última generació. 
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NOVA FAÇANA VALL BANC

Una nova mirada

AUTORS: Ginjaume Arquitectura i Paisatge + Llamazares Pomés
CONSTRUCTORA: CEVALLS



J +376 877 900 + www.cevalls.comEmpresa constructora de la Façana de Vall Banc

Arquitecte i industrial col·laborador de la façana de Vall Banc

J +376 877 900 + www.cevalls.comEmpresa constructora de la Façana de Vall Banc
Tel. +376 665 389  //  artverticalandorra@gmail.com
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El barri de Ciutat de Valls, en paraules de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, és una 
de les zones més poblades de la capital i estava mancada d’espais públics. En aquest sentit, des del 
consistori han posat fil a l’agulla i s’han proposat condicionar aquells espais necessitats de millores. Una 
de les iniciatives per pal·liar aquest fet ha estat l’aixecament d’una placeta nova just davant de la façana 
de l’antiga escola espanyola, ubicada a aquest barri de la capital.

PLACETA CIUTAT DE VALLS

Nou espai públic

L’obra ha consistit en cobrir un espai buit entre el 
carrer i la façana de la mateixa escola i que estava 
visiblement deteriorat, amb la intenció de guanyar 
espais públics i anul·lar el forat que hi havia.

Podríem dir que, a on no hi havia res, s’hi ha creat 
una nova plaça pública. Un espai de 180 metres 
quadrats de superfície útil cobert amb rajola de 
granit de dos colors, 90 metres quadrats de vo-
rera refeta, aprofitant l’enrajolat existent. La plaça 
l’envolta una barana de ferro i vidre laminat de 40 
metres lineals.

Disposa de jardineres i bancs nous que donen un 
punt d’embelliment i permeten gaudir d’un espai 
de descans a la zona, que fins al moment no en 
tenia cap.

El terreny té un desnivell de gairebé el 12%, i hi 
solien aparcar els professors de l’escola. Tenint 
en compte la necessitat d’aparcament d’aquests 
usuaris, l’obra s’ha fet tenint en compte aquesta 
demanda i s’ha habilitat un aparcament de fins 
a 9 places perquè el professorat pugui continuar 
deixant els vehicles al mateix espai sense perdre 
superfície útil de la plaça.

L’acte d’inauguració dels nous equipaments cele-
brat el passat 21 d’abril, a càrrec de la cònsol ma-
jor, va comptar amb el cap de Govern i l’alcalde de 
Valls, localitat agermanada amb Andorra la Vella i 
que dona nom al parc i la placeta. 

L’inici d’aquest projecte es va posar en marxa l’any 
passat, coincidint amb el 50è aniversari de l’ager-
manament d’Andorra la Vella i la ciutat de Valls. 
Per això, es va agrair de forma especial la presèn-
cia de l’alcalde de la capital de l’Alt Camp. Albert 
Batet va aprofitar l’avinentesa per anunciar que un 
dels principals accessos a la localitat de Valls durà 
pròximament el nom d’Andorra la Vella. 

PROJECTE: Placeta Ciutat de Valls
CONSTRUCTORA: Entrimo Construccions 

>>> El nou espai disposa de jardineres i bancs 
nous que donen un punt d’embelliment i 
permeten gaudir d’un espai de descans a la 
zona, que fins al moment no en tenia cap.



Industrials col·laboradors Placeta Ciutat de Valls

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

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

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

 Empresa constructora 
de la nova Placeta Ciutat de Valls

S.L.U.

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

· Estructures metàl·liques

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

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

· Escales interiors i exteriors

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

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

SERRALLERIA LOPEZ & LOPEZ

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS

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



ESCULTURES FUNCIONALS DE GRAN ESCALA
TRANSFORMEN UN APARTAMENT A ANDORRA

Negre 
sobre blanc 

TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

Aquest projecte ha consistit en 
transformar un gran apartament 
de distribució complexa a través 
de la desmaterialització del 
seu interior en un blanc pur i la 
col·locació estratègica de grans 
filtres esculturals i funcionals d’un 
negre intens.
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La reforma d’aquest apartament de més 
de 200 m2 es va elaborar a través d’un 
treball volumètric similar al que artistes 
com Mondrian o arquitectes com Mies 
van der Rohe van desenvolupar per 
«omplir» un quadre blanc o un espai 
diàfan. Aquest treball de crear diferents 
elements de proporcions i orientacions 
diverses s’ha complementat amb la de-
finició de quines funcions especifiques 
(de vegades vàries) havien de complir 

aquests elements que s’han fet servir per 
donar forma de nou a l’apartament.

Aquests filtres són de materialitat negra 
intensa, construïts amb elements verti-
cals de diferents gruixos que a través del 
ritme i la vibració ens revelen l’espai de 
manera dinàmica. Aquests compleixen 
diferents funcions com: biblioteca, marc 
per a quadre, porta, armari, rentamans, 
capçal i vestidor…
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>>>Concepte
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A través d’aquests elements es millora 
la distribució que hi havia anteriorment: 
una distribució «conflictiva» amb molts 
retranquejos i espais no adaptats ni ben 
aprofitats pel nou programa. La distribu-
ció esdevé ordenada i rigorosa en planta 
a través dels elements del projecte.

L’apartament es divideix en dues grans 
zones principals. La primera, de «dia» és 
on hi ha la cuina i la sala d’estar menja-
dor, on també hi trobem una terrassa i 
un bany de cortesia. La segona, «de nit» 
és la de les habitacions i els banys.

La cuina, anteriorment tancada, sense 
visibilitat i totalment aïllada de la sala 
d’estar menjador ara és més oberta, 
però a la vegada es pot tancar amb una 
porta corredissa de vidre per a separar 
aquests dos espais de les olors. Aques-
ta separació es materialitza a més en la 
part no vidriada per un dels elements 
escultòrics negres. 

La sala d’estar menjador, un espai blanc 
on hi ressalten els filtres negres que es-
devenen protagonistes per la important 
presència en l’espai.

En un d’aquests filtres es va decidir 
instal·lar-hi una llar de foc a la zona d’es-
tar per fer-la sentir més càlida i acollido-
ra. També s’ha construït una gran ban-
cada de color blanc, sota els finestrals 
del menjador. Una gran taula i el llum 
també s’han fet a mida per a aquest 
projecte.

L’apartament consta de 4 habitacions i 
3 banys. El dormitori principal, una suite 
amb vestidor i bany d’important rellevàn-
cia. Tres filtres en són els protagonistes 
principals: un que intimitza la dutxa i la 

>>>La cuina, de forma rectangular amb una gran illa central és totalment negra. Diferents acabats com la fusta, el 
lacat mate o brillant així com la pedra natural zimbabwe presenten el negre amb textures i reflexions.

>>>Un altre bany important a destacar, és el bany de cortesia. Un bany totalment negre. Amb un paviment de peces 
grans de pissarra. Les parets estan revestides amb diferents tipus de rajola i fusta negra, formant una composició 
molt escultòrica que vol simular l’interior d’un dels filtres del projecte.
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banyera i a la vegada ens separa el bany 
de la zona on hi ha el llit, Aquest també 
serveix de suport de la televisió. Un se-
gon filtre és on hi trobem els rentamans 
del bany, integrats i també negres com el 
filtre, i un tercer que ens funciona com a 
capçal de llit i a la vegada de vestidor. 

D’aquest dormitori cal destacar també la 
gran paret de Calacatta en gran format. 
Una paret amb bastant protagonisme 
que ressalta i es contrasta amb el color 
negre dels filtres. 

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: MIQUEL MERCE ARQUITECTE
COL·LABORADORS: Emilie Klasen - Daniela Guardia

FACILITIES MANAGEMENT: IMR Ivan Morante Projectes

«... la desmaterialització 
de l’interior en un blanc 
pur i la col·locació es-
tratègica de grans filtres 
esculturals i funcionals 
d’un negre intens..»

S’han utilitzat dos tipus de paviments 
diferents un ceràmic per al bany i un 
parquet per a la resta del dormitori, 
però a la vista és totalment continu. 

Un altre bany important a destacar, és 
el bany de cortesia. Un bany totalment 
negre. 

Fruit d’un treball escultòric es proposa 
la creació d’un número de filtres espe-
cífics amb la seva orientació i funci-
onalitat que encabeixen els diferents 
espais de l’apartament, aquests ele-
ments, per oposició amb el volum inte-
rior blanc esdevenen els protagonistes 
per contrast i situació. 



Arquitecte i facilities management de la reforma d’un apartament a Andorra Industrials col·laboradors de la reforma d’un apartament a Andorra

Plaça Coprínceps, 1 · despatx 3-4 · AD700 Escaldes-Engordany · imr@andorra.ad  ·  T +376 800 899

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

IMR Grup

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

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
 



Industrials col·laboradors de la reforma d’un apartament a Andorra Industrials col·laboradors de la reforma d’un apartament a Andorra

Camp Riberaygua · c. de la Tartera · AD500 Sta. Coloma · Principat d’Andorra
Tel. +376 72 21 50 · Mòb. +376 36 75 83 · admin.mundial@andorra.ad

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal
AD500 ANDORRA LA VELLA

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

Fusteria Ebenisteria

MUNTATGES I MÉS ESCALFOC SL
C/Bisbe Iglesias Navarri, 44 · 25700 La Seu d’Urgell · Lleida
Tel. +34 973 354894  //  +34 607617623
escalfoc@xemeneiesescalfoc.cat  //  www.xemeneiesescalfoc.cat

ARC DE MARBRE SL
Av. Santa Coloma, 31 · AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 824408  //  +376 391006
arcdemarbrexemeneies@gmail.com
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REFORMA ED. ESCALDES I, AV. CARLEMANY NÚM. 42

Espais per 
a la comunitat 
SECUNDARIS O PRINCIPALS? 

TEXT: IVAN MORANTE · FOTOS: M&M

A un espai comunitari d’un edifici so-
vint no se li dona la importància que 
caldria. Aquest projecte de reforma de 
l’espai vol resoldre els desordres que 
s’han produït amb el temps. Espais 
complexes i limitats, on es cal resoldre 
les comunicacions accessibles per a 
tothom, els serveis i les instal·lacions 
amb una dificultat d’integració compo-
sitiva i tècnica.
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«Llata de fusta 
com a element que 
endreça les formes 
complexes»

>>>Amb elements naturals com són la fusta de pi, el ferro i la pedra es 
resolen els diferents espais, donant forma als requeriments dels mateixos. 
«Llata de fusta» com a element que endreça les formes complexes

L’accés, lloc de l’edifici on es concen·
tren les principals instal·lacions i els 
serveis que nodreixen l’edifici i els ve·
ïns, serveis tècnics i pràctics, tals com 
els desplaçaments horitzontals i verti·
cals, les bústies, la intercomunicació, 
els quadres elèctrics de protecció, les 
escombraries, etcètera. Amb un ele·
ment se soluciona la forma i la integra·
ció de tots aquests serveis, conduint a 
l’usuari de manera harmònica als des·
plaçaments quotidians.

Part tècnica i compositiva, on hi han 
10 obertures dels diferents serveis, 
amagant i conduint a l’usuari durant 

els recorreguts, marcant només les 
obertures més importants dels ser·
veis principals.

Els replans d’escala segueix el mateix 
concepte, integrant les portes i els 
armaris d’instal·lacions amb panells 
de fusta de roure i remarcant amb 
un reenfonsament les portes d’accés 
als habitatges. La senyalística es fa 
mitjançant elements metàl·lics i la il·
luminació remarca amb llum directa 
i indirecta les zones d’accés i circula·
ció. El paviment existent de marbre 
es restaura i s’integra amb els colors 
dels diferents materials naturals.

La barana de l’escala es materialitza 
amb un element metàl·lic i de vidre 
per donar lleugeresa al conjunt i mi·
llorar les dimensions del mateix fent 
volar la barana en l’ull d’escala.

Altres actuacions importants són 
l’arribada de l’ascensor a l’àtic, així 
com l’ampliació de la cabina per a 
fer·la accessible. També s’han trac·
tat les façanes del pati interior co·
munitari, millorant l’embelliment i 
l’eficiència energètica amb un siste·
ma tipus SATE. 

ARQUITECTE & FACILITIES MANAGEMENT: 
IMR Ivan Morante Projectes

>>>Concepte
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Industrials col·laboradors de la Reforma de l’edifici Escaldes I Industrials col·laboradors de la Reforma de l’edifici Escaldes I

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal
AD500 ANDORRA LA VELLA

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

Fusteria Ebenisteria

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

T 360 468 · 347 429

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONSESPECIALISTES EN FAÇANES

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



Més de 60 anys 1951-2018

1968

2018
C/ dels Hortals 8 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · engas@andorra.ad · Tel. 738121

Ajuda a

Gas

la teva
empresa

créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  
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L’obertura d’Andorra al món és un fet. I, com és lògic, hi ha qui sap aprofitar bé les 
ocasions. El cas del Smart Executive Centers n’és un bon exemple.

Situat a l’av. Príncep Benlloch, és el primer centre de negocis prèmium d’Andorra. 
Més de 800 metres quadrats que allotgen 32 oficines, amb tots els detalls per al 
teu negoci. El concepte de «coworking» es queda curt per a un centre d’aquestes 
característiques.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

SMART EXECUTIVE CENTERS

Més que un 
coworking 



La ubicació, a 200 metres de les 
principals institucions governamen-
tals, així com la proximitat al Comú 
d’Andorra la Vella, ofereixen als in-
quilins la comoditat d’estar perfec-
tament situats per als seus projec-
tes empresarials.

A l’interior, podem trobar-hi l’oficina 
que més ens convingui per al nostre 

negoci, ja que n’hi ha de tot tipus de 
formats i dimensions. 

Des de les oficines més reduïdes, 
aptes per a treballar una sola perso-
na, fins a les sales de reunions, sales 
de conferències i qualsevol arran-
jament logístic que necessiti per a 
esdeveniments o reunions. Cada ofi-
cina té una connexió elèctrica i te-

lefònica pròpia, el qual li permet la 
màxima flexibilitat i seguretat, com-
plint a la vegada amb els requisits 
substancials de les autoritats locals. 

Les sales de conferències estan 
equipades amb pantalles de gran 
format per a connectar-hi portàtils 
o dispositius electrònics per a tot 
tipus d’exposicions o presentacions. 

Els banys són amplis i moderns, 
amb tocs rústics. Els passadissos i 
els accessos a les sales o les oficines 
són amples, buscant donar sensació 
d’amplitud i comoditat.

La intenció del projecte és facilitar un 
espai de treball privat i adaptat als 
requisits que demana Andorra per a 
obrir una seu i/o un comerç, facilitant 
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>>> L’espai ha estat decorat amb colors clars que donen sensació d’espai, 
mobiliari tipus work smart de categoria business, amb un estil modern, 
amb la intenció de fomentar la inspiració.

>>> Mapa d'ubicació

>>> La idea és combinar un espai modern i elegant amb detalls rústics, per 
no oblidar l’entorn que l’envolta.
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oferta tarifada de serveis i altres que 
proporciona directament el centre.

Així doncs, Andorra ja disposa d’un 
espai modern i complet per a aquells 
que cerqueu on establir l’empresa 
amb totes les solucions de privacitat 
i seguretat per al vostre negoci. 

les gestions, les obligacions i els 
serveis necessaris per a cada cas.

La llum blanca i de baix consum pro-
vinent de LEDs potents facilita el tre-
ball i l’estalvi energètic, així com els 
sensors de moviment que s’activen 
en caminar per l’espai i quan s’entra 
a cada secció del centre.

Aire condicionat i les connexions ne-
cessàries completen l’oferta de les 
oficines. A banda, es disposa d’una 

PROJECTE: Smart Executive Centers
ARQUITECTE: Jordi Vidal
INTERIORISME: VIMA Marketing
CONSTRUCTORA: Carracedo

84 l’adv ARQUITECTURA

>>> Disposa de serveis tan valorats 
en qualsevol oficina com una zona 
office amb microones i màquines 
expenedores de beguda i snacks.

>>> Tots els despatxos i les sales 
estan reforçats amb els materials i 
els sistemes necessaris per garantir 
l’aïllament acústic i maximitzar la 
privacitat en cadascun dels espais.

 «Els passadissos i els 
accessos a les sales o les 
oficines són amples, buscant 
donar sensació d’amplitud i 
comoditat»



Promotor, interiorisme i empresa constructora Smart Executive Centers Industrials col·laboradors Smart Executive Centers

VIMA_Marketing
Digital Marketing Excellence &
Business Consultancy

Interiorisme
Consultoria d’imatge

Offline i Online
Andorra - Barcelona

866770

info@vima-marketing.com

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

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

VENDA DE SOSTRES INSONORITZATS I PAVIMENTS TÈCNICS



Industrials col·laboradors Smart Executive Centers

FABRICACIÓ DE MOBLES A MIDA

tu ho imagines, 
nosaltres ho fabriquem

www.stoicayco.es

677 527           bogdan@stoicayco.es

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 Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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

Confort a peu de pistes

Ambient rústic 
d’alta muntanya 
combinat amb disseny 
actual

THAÏS VINYES ADVOCATS

Confort i confiança

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Sabedors de la importància que té la imatge i el 
confort dels espais, els negocis i les empreses, 
cada vegada més, miren d’oferir als visitants i 
als clients la comoditat i la seguretat que tant 
ens agrada trobar allà on anem. Amb aquesta 
premissa, Thaïs Vinyes Advocats ha confiat en 
la interiorista Laura Torres per a remodelar 
el despatx ubicat al carrer Dr. Vilanova de la 
capital, amb la intenció de reforçar la sensació 

de confiança i el tracte personalitzat que es vol transmetre des del bufet, 
mostrant l’estàndard de qualitat més alt.
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Per aconseguir els objectius mar-
cats, s’ha començat de zero. S’ha 
fet una rehabilitació total i absolu-
ta, enderrocant tota la infraestruc-
tura que existia i s’ha distribuït tot 
l’espai de nou per adaptar-lo als 
nous usos, en aquest cas un des-
patx d’advocats.

La intenció de la nova distribució 
ha estat crear espais amples que 
transmeten als usuaris tranquil-
litat i sensació d’alleujament, pro-
porcionant comoditat a l’hora de 
treballar. Fet que també aconse-
gueixen posant en relleu la impor-
tància de l’entrada de llum natural 

a totes i cadascuna de les estances 
projectades, essencial per treballar 
amb concentració i relaxació.
 
Tenint en compte l’entorn que ens 
envolta, des de l’estudi d’interio-
risme s’ha volgut destacar la im-

>>> L’espai destinat als banys pretén 
mostrar uns serveis trencadors pel 
que fa a la tipologia dels sanitaris i 
els revestiments de parets.

>>>Un jardí vertical a l’entrada, format per plantes naturals que després 
d’un procés, han quedat aturades en el creixement i no necessiten cap 
tipus de manteniment. 

«una terrassa enjardinada 
ideal per desconnectar 
i trobar moments de 
relaxació...»
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l’emmoquetat del paviment ofereix 
comoditat i benestar. Els colors 
neutres en parets i sostres contras-
ten amb els colors foscos utilitzats 
al terra i la fusta col·locada de ma-
nera perimetral i lineal per cobrir 
les parets, transmetent una sensa-
ció de serietat.
 
Seguint aquesta tendència de mo-
dernitat i de contrastos, l’espai 
destinat als banys pretén mostrar 
uns serveis trencadors pel que fa 
a la tipologia dels sanitaris i els re-

vestiments de parets, amb contras-
tos entre colors blancs i grisos.
 
Els espais, destinats a sales de re-
unions i sales d’espera, així com les 
zones de treball intern, són amplis 
i connecten amb una terrassa en-
jardinada ideal per desconnectar i 
trobar moments de relaxació quan 
l’estrès pressiona.
 

portància que té el benestar que 
ofereix la natura i, per oferir la pos-
sibilitat d’estar-hi en contacte, des 
de totes les finestres s’observen les 
muntanyes i els paisatges que en-
volten l’edifici. A més, han incorpo-
rat en l’accés a la recepció un mur 
vegetal natural que proporciona un 
punt d’originalitat fent entrar la na-
tura dins de l’oficina.
 
A més, afegit a aquest concepte, no 
han deixat de banda la modernitat, 
adaptant-la al conjunt de l’espai. 

Els materials utilitzats contrasten 
en tons i en textura, la incorporació 
de la fusta proporciona sobrietat i 

>>> Per aconseguir la calidesa cercada, una combinació de mobiliari modern 
amb un joc de llums, proporciona clars i ombres que personalitzen les 
parets, aportant el confort i la confiança que es vol transmetre des del 
despatx.

PROJECTE: Thaïs Vinyes Advocats
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat

«Els colors neutres en parets i 
sostres contrasten amb els colors 
foscos utilitzats al terra i la fusta 
col·locada de manera perimetral i 
lineal per cobrir les parets,»



Empresa constructora i industrial col·laborador Thaïs Vinyes Advocats Industrials col·laboradors Thaïs Vinyes Advocats

EMPRESA CONSTRUCTORA
BELMIRO

T 362 373
construccionsbelmiro@yahoo.es

 

Mobles a mida
Parquets 
Cuines
Tot derivat de fusta
Crtra. dels Cortals, Naus industrials OCIVISA
nau 2ES  · AD200 Encamp · Andorra 
Tel. 334 611 · Tel. 82 00 28  · Fax 82 06 99
fusteriapau@gmail.com

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com



Industrials col·laboradors Thaïs Vinyes Advocats

Av. del Fener, 16
AD700 Escaldes-Engordany T. +376 811 111 info@gilmobiliari.com www.gilmobiliari.com

Més de 20 anys oferint solucions integrals en mobiliari d’oficina i equipament d’edificis.

C/ Prat Salit, 9
OFICINA: +376 721 365 
projectes@novelecandorra.com

als vostres projectes
donem forma

Av. Verge de Canòlich, 26 · AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra)
chantalperr@andorra.ad    ·   T. 843 717



Per la seva seguretat

ASSEGURANCES 
PER A EMPRESES

Per evitar possibles sorpreses

La teva corredoria 
d'assegurances

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

www.assegura-t.com
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HOTEL GRAU ROIG

Confort a peu de pistes

TEXT: PREMIUM IMMOBILIÀRIA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Quan se’ns va proposar aquest magnífic projecte de decoració, situat 
al 3r pis del carrer del Fener, 11-13, des del nostre despatx, Premium 
immobiliària, ens vam sentir molt afalagats de poder participar en un 
repte com aquest. Fer quelcom diferent, inexistent a Andorra, i segons 
la propietat, elegant i sofisticat, que posés en confiança l’usuari. Tot en 
un ambient càlid, fugint de les típiques clíniques asèptiques, fredes i 
convencionals.

Li hem volgut atorgar un aire muntanyenc, característic del lloc on 
s’ubica, que pugui captivar tant l’usuari nacional com aquell que vingui 
expressament de fora del país, que identificarà el lloc elegant i atípic de la 
teràpia amb la identitat andorrana. Els colors terrosos, neutres i dolços, 
l’assossegaran, deslligant-lo d’un espai mèdic habitual.

CLÍNICA OMEGA ZETA

Caliu, confort i elegància 
per a rebre una medicina integrativa a Andorra



El concepte parteix sobre un 
«home staging» de les parts d’unes 
oficines ja existents aprofitant al 
màxim la divisió dels espais i de 
les instal·lacions. S’aprofiten 2 pi-
sos d’oficines en funcionament que 
s’uniran a l’obra nova dels 2 altres, 
conferint a la clínica un total de 
500 m2, compostos de deu con-
sultes, direcció mèdica, direcció 
executiva i sala de reunions, office, 
vestidor per al personal, sales de 
bany i un local tècnic i d’emmagat-
zematge. Totes les estances respo-
nen i compleixen amb els màxims 
nivells de sostenibilitat, estalvi 
energètic, prioritzant la llum vari-
able al llarg del dia, per al benes-
tar dels usuaris, concepte que era 
molt important per a la propietat.

Abans de començar a treballar, 
vam prioritzar tres objectius molt 
importants: la creació d’una bona 
circulació, la diferenciació de totes 
les zones i la il·luminació.

Així doncs, hem establert per una 
part l’entrada/sala d’espera/re-
cepció en un mateix ambient, a 
la imatge d’un hall d’hotel en què 
l’usuari es relaxi esperant la terà-
pia que ve a fer-se.

Proposem quatre microespais in-
dependents, que s’escapen de les 
sales d’espera convencionals en 
línia, tan adverses a la filosofia 
Feng-Shui.

Creem un passadís amb un terra 
porcellànic, que reprodueix la ra-
jola hidràulica antiga, simulant una 
catifa que convida al pacient a di-
rigir-se al taulell de recepció, en el 
qual un jardí vertical de vegetació 
estabilitzada, harmonitza l’ambi-
ent. Al centre, reprenem el Logo 
corporatiu de la clínica, retroil-
luminat.

La resta del terra està fet amb 
un porcellànic, antilliscant, que 

representa un parquet natural el 
qual mantindrem en tot el terra 
de la clínica i en alguna paret dels 
banys, oferint una continuïtat 
visual.

Des de la recepció podem apreciar 
el despatx de la direcció executi-
va, que també aporta la polivalèn-
cia d’una sala de reunions, amb 
una vidriera d’estil industrial que 
permet la comunió entre les dues 
zones.
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>>>Direcció i sala de reunions conviuen en un mateix espai diàfan i acollidor, 
elegant i sofisticat amb llums de sostre fets de vidre

>>>El bany de cortesia dona 
continuïtat visual amb la rajola, 
simulant parquet i respecta la 
decoració muntanyenca, amb la 
combinació de miralls
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molt estètic, amb miralls decoratius 
variats.

El mobiliari és d’olm i roure natural 
reciclat compost per taules, apara-
dors, armaris, poselles, cadires de 
roba conjuntades amb el cortinatge, 
butaques de cuir, creant així un am-
bient confortable i sofisticat que ens 
recorda una llar. També s’han inclòs 
llums decoratius de sostre elegants i 
trencadors.

Els llums de taula i de peu conferei-
xen una llum indirecta de cortesia per 
tal de no enlluernar el pacient estirat, 
mentre se sotmet a la teràpia.

També s’han col·locat estratègica-
ment a nivell del Feng-Shui miralls en 
algunes parets concretes.

Cada sala té un nom de muntanyes 
d’Andorra, per donar frescor, natura-
litat i autenticitat al lloc.

La idea inicial del projecte aconse-
gueix, com hem dit abans, oferir un 
ambient relaxant i acollidor per a 
l’usuari, que fuig de tot convenciona-
lisme mèdic. 

ARQUITECTURA: Dani Pérez
INTERIORISME: Premium Immobiliària
CONSTRUCTORA: Sideco

També des d’aquest punt es pot acce-
dir a les deu consultes que ofereix la 
clínica, totes decorades iguals per tal 
que l’usuari sempre es trobi en igual-
tat de condicions estètiques i funci-
onals en qualsevol de les consultes 
que es trobi.

En totes les consultes hi trobem un 
moble de fusta natural fet a mida 
amb unes piques d’ònix.

Als lavabos, s’opta per posar-hi una 
pica bol de ceràmica blanca sobre 
una posella de ferro, sense potes 
per facilitar l’accés dels minusvàlids, 
tot i guardant un estil muntanyenc i 

>>>Els llums indirectes del LED i els llums de cortesia donen confort al 
pacient que no està enlluernat quan s’estira a la llitera

>>>La circulació equilibrada per 
tota la clínica atorga dinamisme 
a l’espai i permet que l’energia 
positiva flueixi bé



Empresa constructora i industrials col·laboradors Clínica Omega Zeta Industrials col·laboradors Clínica Omega Zeta

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

Fusteria Ebenisteria

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal · AD500 ANDORRA LA VELLA · T/F (+376) 869 657 · fusteben@andorra.ad

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3
AD500 Santa Coloma
Andorra
Tel. 811 356 - Fax 863 398
fito@andorra.ad
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Avinguda del Fener número 16 és l’emplaçament 
d’aquests apartaments. Amb 6 plantes i 35 unitats 
residencials, de les quals ja se n’han reformat 4 i es 
pretén seguir renovant-les durant els propers anys.

TEXT: MIQUEL BURGUÉS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

AVINGUDA DEL FENER, 16 · ESCALDES-ENGORDANY

Millora de 
l’estil de vida 

de l’usuari



El requisit bàsic que ha de complir un 
habitatge és el confort de l’usuari, i 
aquesta ha estat la premissa princi-
pal per a la reforma d’aquests apar-
taments, millorar l’estil de vida dels 
habitants. 

D’aquesta manera, els espais s’han 
ampliat, s’ha millorat el comporta-
ment tèrmic i acústic, s’han renovat 
totes les instal·lacions i s’ha afegit un 
sistema de renovació d’aire.

Els béns immobles es trobaven un 
estat molt deteriorat: edificació cons-
truïda a l’any 1963, sense aïllament 
tèrmic, envans de 4 cm de gruix que 
obligaven a traçar les instal·lacions 
superficialment, dormitoris reduïts de 
4,50 m²...

La intervenció es va acollir a les ajudes 
del Pla Renova 2017, millorant el com-
portament tèrmic fins arribar a una 
etiqueta energètica B. 

Aquest nivell s’ha assolit amb la subs-
titució de les finestres de fusta per 
unes de PVC amb triple vidre baix 
emissiu i aïllament tèrmic de 16 cm de 
gruix a l’envolupant.

Una de les directrius del projecte ha 
estat millorar la salubritat (renovació 
de l’aire) de cada unitat a intervenir 
ja que la majoria de les habitacions 
ventilaven a través dels patis interiors 
i aquest fet produïa males olors a l’in-
terior dels habitatges. 

Cada apartament reformat disposa 
d’un recuperador de calor que impul-
sa a l’interior aire «nou» i extreu l’aire 
viciat, recuperant la calor d’extracció 
per evitar pèrdues energètiques. 

Gràcies a un sensor de partícules de 
CO2, el sistema entra en funciona-
ment quan se superen les 600 ppm 
(partícules per milió) garantint la sa-
lubritat a l’interior. 

ARQUITECTE:  BAU Arquitectura
Miquel Burgués
CONSTRUCTORA: Construccions Roca

«els espais s’han ampliat, s’ha 
millorat el comportament tèrmic 
i acústic, s’han renovat totes 
les instal·lacions i s’ha afegit un 
sistema de renovació d’aire»
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Industrials col·laboradors de la reforma de l’edifici de l’Avinguda del Fener

Mobles a mida
Parquets 
Cuines
Tot derivat de fusta
Crtra. dels Cortals, Naus industrials OCIVISA
nau 2ES  · AD200 Encamp · Andorra 
Tel. 334 611 · Tel. 82 00 28  · Fax 82 06 99
fusteriapau@gmail.com

Av. de les Escoles, 17
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 483 · Fax 867 493
sistemacuina2@andorra.ad

SUBMINISTRAMENT 
DE CUINES I PARQUET

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

www.palmiragefred.ad



Una de les eines més integradores quan arribes a un nou país és l’idioma. I en el cas del principat, 
l’afluència de nouvinguts és molt alta. 

En aquest sentit, el Govern d’Andorra té a disposició dels nous ciutadans centres específics 
d’autoaprenentatge per a iniciar i/o millorar el nivell de català exigit per a tenir accés a llocs de treball 
i poder conviure al país amb tota naturalitat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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CENTRE D'AUTOAPRENENTATGE DEL CATALÀ

Integració en 
l’espai públic



El país disposa de cinc centres 
d’autoaprenentatge per als usuaris, 
situats a Encamp, la Massana, el 
Pas de la Casa, Canillo i l’últim, 
inaugurat a finals del mes de gener, 
a Escaldes-Engordany.

Aquest últim és un local situat a 
l’avinguda Esteve Albert número 4, 
que permet acollir en un sol espai 
les classes que es feien a l’edifici 
del Roc, a Andorra la Vella, i al 
col·legi Sagrada Família d’Escaldes-
Engordany, i del centre que estava 
situat a l’avinguda Fiter i Rossell 
també de la parròquia escaldenca.

Cal destacar-ne, la ubicació idònia 
ja que es troba a tocar de la frontera 
entre les dues parròquies i, a més, 
és un espai molt més cèntric que 
l’anterior i situat a peu de carrer.

Una de les intencions preteses 
pel despatx d’arquitectes era, 
precisament, aprofitar el fet d’estar 

a peu de carrer per poder integrar el 
centre en l’espai públic, per facilitar-
ne l’accés i eliminar barreres 
psicològiques a l’hora d’animar-se a 
entrar-hi. 

La distribució de les sales estan 
pensades per donar la sensació 
d’espai i obertura a l’exterior, que 
a banda de proporcionar confiança 
als usuaris, permet fer arribar la 
llum exterior fins a les parts més 
fondes que disposen de menys llum. 
Ho aconsegueixen mitjançant unes 
vidrieres que fan de façana, donant 
l’obertura i la integració de la part 
exterior que es pretenia.

La combinació de colors per assolir 
els objectius marcats es basa en 
un color gris a terra, similar al de 
les voreres exteriors, i els colors 
clars de parets i sostres per facilitar 
la concentració. La il·luminació 
tipus LED per mantenir l’eficiència 
energètica està repartida per totes 
les sales, tant les d’autoaprenentatge 
com les aules on els professionals 
que fan el seguiment dels usuaris i 
imparteixen les classes o resolen les 
consultes que els alumnes els fan 
arribar.

L’objectiu principal d’aquests 
centres és facilitar la integració 

«La distribució de les sales estan 
pensades per donar la sensació 
d’espai i obertura a l’exterior i 
permet fer arribar la llum exterior 
fins a les parts més fondes que 
disposen de menys llum.»
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>>> Secció
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en el país dels nouvinguts que 
volen viure a Andorra. Una de les 
fites proposades és que el volum 
d’usuaris s’incrementi, per tant, 
com més facilitats s’ofereixin als 
estudiants del centre, millor. I una 
d’aquestes facilitats tant necessària 
a Andorra és la possibilitat 
d’aparcament, servei del qual 
disposa a poca distància d’aquest 
nou centre. També cal destacar que 
l’horari d’obertura serà més ampli 
del que es feia a l’anterior espai, 
ja que es té en compte que, per 
qüestions de torns, horaris laborals, 
per ser treballador de temporada o 
per poder conciliar la vida familiar 
i la vida laboral, hi ha qui només 
pot aprendre el català si l’afavoreix 
amb horaris flexibles i un mètode 
d’aprenentatge personalitzat.

El centre compta amb sis aules que 
permeten acollir a un centenar de 
persones, amb materials pedagògics 
renovats i a plena disposició dels 
estudiants. Disposa d’un assessor, 
tasca que desenvolupa un filòleg, 
i que acompanya l’aprenent de la 
llengua en els seus progressos. Els 
horaris són amplis, fet que permet 
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ARQUITECTE: Pere Cervós
CONSTRUCTORA: CEVALLS

l’accés al centre amb més llibertat, i 
permeten que l’estudiant pugui estar 
utilitzant-lo tanta estona com cregui 
convenient, on podrà fer treball oral 
individual, formar part de grups de 
conversa, fer treball gramatical i de 
redacció de documents… seguint les 
orientacions de l’assessor i d’acord 
amb els materials autocorrectius, 
audiovisuals i en línia disponibles.

Així doncs, els forasters que arriben 
al principat per a fer la seva vida 
aquí ja no tenen excusa per no 

utilitzar i gaudir del català, ja que, a 
més de les sales d’autoaprenentatge 
ubicades a les altres parròquies, 
la d’Escaldes-Engordany té 364 
metres quadrats a la disposició dels 
usuaris, tot un espai pensat per a la 
promoció i la protecció del català, 
fet que demostra l’impuls que vol 
donar el país a la integració de tots 
els ciutadans. 

>>> Planta
Av. Santa Coloma, 89 - 1r, 2a · AD500 Andorra la Vella · Tel. 868942 · E-mail: pcervos@andorra.ad



J +376 877 900 + www.cevalls.comEmpresa constructora del  Centre d’Autoaprenentatge del Català

Industrials col·laboradors del nou Centre d’Autoaprenentatge del Català

J +376 877 900 + www.cevalls.comEmpresa constructora del  Centre d’Autoaprenentatge del Català

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3
AD500 Santa Coloma
Andorra
Tel. 811 356 - Fax 863 398
fito@andorra.ad
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ESPECIALISTES EN PAVIMENTS
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad



L’obertura de la primera botiga del grup francès 
d’alimentació ecològica Biocoop arriba a Andor-
ra, és una gran novetat i un pas important quant 
a consum responsable, comerç just i oferta de 
productes bio i de proximitat al Principat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

BIOCOOP

Una nova manera 
de consumir 
ARRIBA A ANDORRA
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Biocoop és una cooperativa creada el 
1986 a França, participada per pro-
ductors, associacions de consumidors, 
assalariats i més de 500 botigues re-
partides per tota França i ara també a 
Andorra.

La missió de Biocoop és desenvolupar 
l’agricultura ecològica amb valors pro-
pis, tals com la qualitat de productes 
de temporada i de proximitat, el comerç 
just i la limitació dels envasos amb la 
venda a granel. Les botigues Biocoop 
es comprometen a ser actors amb Res-
ponsabilitat Social Empresarial.

L’essència de Biocoop passa per es-
collir una agricultura biològica que no 
només signifiqui comprar productes 
que tenen un segell bio, sinó propo-
sar productes amb un compromís 
de qualitat superior a les exigències 
legislatives europees; com per exem-
ple la prohibició del transport de pro-
ductes bio en avions o l’obligació que 
els aromes dels iogurts i altres lactis 
siguin bio.

Biocoop proposa una bio social, amb 
virtuts que transmeten valors i que vo-
len ser coherents i exigents. 

«promoure la qualitat de productes de 
temporada i de proximitat, el comerç 
just i la limitació dels envasos amb la 
venda a granel.»
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L’esperit d’equitat i de cooperació és 
fonamental i per això es treballa en 
col·laboració amb les agrupacions de 
productors, i es creen ecosistemes que 
permeten respectar criteris ecològics 
però també socials.

Existeix un veritable compromís quant 
a la transparència, la qualitat i la tra-
çabilitat de tots els productes comer-
cialitzats. A més, les botigues Biocoop 
tenen vocació de ser llocs d’intercanvi i 
de sensibilització per contribuir al can-
vi de mentalitats i generar nous hàbits 
de consum.

Aquesta filosofia és el fil conductor de 
totes les botigues que es reuneix sota 
«une charte» (uns principis).

Amb aquesta filosofia i voluntat, la 
primera botiga Biocoop fora de França 
es va obrir el mes de maig a Andorra. 
Biocoop Andorra és un nou espai 
de 440 m2, que comptarà amb una 
gamma de més de 5.000 productes 
bio i amb més de 200 referències de 
productes de consum diari a granel. 

L’obertura i la implementació de 
Biocoop a Andorra va més enllà d’una 

botiga, també té la missió de promoure 
l’agricultura biològica, desenvolupar 
l’oferta de productes ecològics al país 
i oferir a la població andorrana una 
àmplia proposta de productes a preu 
assequible.

A part de la zona pròpia de botiga, 
Biocoop Andorra comptarà també 
amb un espai infantil educatiu i un saló 
de te / cafeteria. 

ENGINYERIA: ATECI
CONSTRUCTORA: 
Construccions Modernes

«Les botigues Biocoop es 
comprometen a ser actors 
amb Responsabilitat 
Social Empresarial.»
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Enginyeria i industrial col·laborador BioCoop

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

SOLUCIONS 
EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora de la 
il·luminació i del material elèctric

EMPRESA CONSTRUCTORA BIOCOOP
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Aquesta data va ser establerta per l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides a principis dels anys 
setanta per remoure consciències i fer palesa la 
necessitat de modificar l’actitud que tenim pel que 
fa a l’entorn.
Amb l’objectiu de sensibilitzar les societats del 
món, en aquesta data l’ONU cada any celebra la 
trobada mundial a una ciutat amfitriona en la qual 
es debat sobre una problemàtica relacionada amb 
el deteriorament del planeta i s’extreuen conclusi-
ons per promulgar solucions.
Aquest any, la trobada de l’Assemblea de les Naci-
ons Unides se celebrava a Nova Delhi, Índia, amb 
el lema «Un planeta #SenseContaminació per plàs-
tics».

Sense entrar en el canvi climàtic o l’escalfament 
global (malgrat que tot hi influencia), enguany la 
campanya posarà l’èmfasi en instar als governs, la 
indústria, les comunitats i les persones a unir-se 
per reduir dràsticament la producció i l’ús excessiu 
de plàstics d’un sol ús que contaminen els oceans, 
malmeten la vida marina i amenacen la salut hu-
mana. 

Res més clarif icador
dadesque unes

Cada any, al món, 
s’utilitzen més de 500 
mil milions de bosses de 
plàstic.

En l’última dècada, 
produïm més plàstic 
que en tot el segle 
passat.

Comprem 1 milió 
d’ampolles de 
plàstic per minut.

Cada any, almenys
8 milions de tones 
de plàstic acaben als 
oceans, que equival a la 
descàrrega d’un camió 
d’escombraries cada 
minut.

El 50% del plàstic 
que fem servir és 
d’un sol ús.

El plàstic 
constitueix el 10% 
de tots els residus 
que generem.

Cada 5 de juny es commemora el dia mundial del medi ambient. Llàstima que sigui 
un sol dia a l’any, o a la inversa, que n’hi hagi d’haver un. Tristament, les dades que 
es publiquen sobre la situació mediambiental no són gaire esperançadores. Lluny de 
millorar el tracte i l’estat del planeta, el nostre comportament l’encamina cap a una 
situació d’empitjorament.

PER REDACCIÓ

UN PLANETA SENSE CONTAMINACIÓ PER PLÀSTICS

Medi Ambient

10% de tots
els residus

1 minut Plàstic = 
500.000.000

cada any

Bosses de
plàstic = 

= 1 milió
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Tot i les nombroses advertències que rebem per a reduir els residus que generem, a poc a poc estem 
convertint la Terra en un gran abocador de tota mena de residus. Molts dels quals són perillosos per al medi 
i els éssers vius.

OBJECTIU: Residus Zero

La major part dels residus són cremats, soterrats o portats a 
grans abocadors. Però la millor solució és reduir la quantitat 
de deixalles, reutilitzar els residus i reciclar tot allò que sigui 
possible.

Però, què entenem per residus? Podríem dir que tot allò que 
llencem un cop hem utilitzat i totes les matèries que resul-
ten d’un procés industrial es poden considerar residus. Les 
deixalles que traiem de casa s’anomenen residus domèstics. 
Els residus perillosos, que poden ser verinosos per a les per-
sones o per a la resta d’éssers vius, s’anomenen residus tò-
xics. La major part dels residus tòxics provenen d’activitats 
industrials i poden contaminar els rius, els mars, el sòl i l’aire.

Per posar dades que ens conscienciïn de la importància que 
té la necessitat de reduir els residus que generem, cal des-
tacar que cada any, arreu del món, es produeixen uns 400 
milions de tones de residus tòxics. Generalment, es cremen, 
se soterren o es porten a uns abocadors.
Les deixalles que traiem de casa no desapareixen pel sol fet 
de llençar-les a les escombraries. Una casa normal a Europa 
omple 100 cubells grans d’escombraries a l’any.

Amb aquestes dades a la mà, cal prendre la deguda cons-
ciència i aplicar les mesures adients per reduir uns costums 
que perjudiquen greument el nostre entorn.
Tot i que són sabudes les mesures que es faciliten per les 
administracions per millorar en aspectes de reciclatge i el 
tractament d’aquests residus, encara ens queda molt camí 
per recórrer.

Una de les mesures implementades per les administracions 
és la recollida selectiva, que es refereix a aquells sistemes de 
recollida de residus diferenciada que faciliti al màxim possi-
ble l’aprofitament posterior.

És molt important que aquests materials arribin correcta-
ment separats a les plantes de reciclatge, d’aquesta mane-
ra la fracció reaprofitable és més gran i el cost de separació 
disminueix. 

Cal recordar que a escala individual, la feina que podem 
fer és molt important, amb accions tan senzilles com posar 
cada element al contenidor corresponent, així doncs, els vi-
dres els dipositarem als contenidors de color verd, el paper i 
el cartó al de color blau i els envasos als de color groc.

Pel que fa als olis vegetals, els olis de fregir i a les llaunes o 
els pots de conserves, sense restes sòlides, els particulars 
poden dipositar les ampolles plenes d’oli de fregir usat o de 
conserves a les deixalleries i les minideixalleries comunals, 
així com als punts verds que disposin de contenidor per a la 
recollida d’aquest residu. Cal recordar per prendre consci-
ència que un sol litre d’oli domèstic contamina 1.000 litres 
d’aigua.
La recollida selectiva dels residus de l’automoció, així com 
els residus d’aparells elèctrics i electrònics es recullen prop 
dels grans productors o són aquests mateixos grans produc-
tors qui els porten als gestors autoritzats o a la Deixalleria 
Industrial de la Comella amb l’objectiu que s’exportin als 
gestors de l’Estat espanyol autoritzats.

Cal tenir en compte que cada residu té un procés de recolli-
da, tractament i reaprofitament, per tant, cal estar ben in-
format i assabentar-se de quines són les nostres obligacions 
per tal de millorar en aquest aspecte, ja que és responsabili-
tat de tots i cal prendre la consciència corresponent. 
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Recollida selectiva
Des de 2016, Pirinenca de Serveis és l’empresa 
concessionària de la recollida de brossa i de la recollida 
selectiva de vidre, envasos i paper-cartró a totes les 
parròquies del Principat.
S’encarrega també de la recollida, transport i exportació 
dels olis vegetals generats tant a nivell de particulars 
(amb un total de 40 punts de recollida distribuïts per 
totes les parròquies) com a nivell de  productors singulars 
(bars, restaurants, escoles, residències, ...) essent la 
primera i única empresa del país amb certifi cació en 
biomassa i bioenergia sostenible per ISCC. 

Nova fl ota de vehicles ecològics 
Amb el compromís de garantir la màxima qualitat del 
servei, Pirinenca de Serveis ha adquirit una nova fl ota 
de vehicles ecològics que compleixen la normativa Euro 
6 (Reglament de la Unió Europea que té com a objectiu  
fi xar límits més baixos per les emissions de vehicles en 
quant a partícules i òxids de nitrogen). Tots els vehicles 
van equipats amb geolocalitzadors i lectors RFID que 
garanteixen un seguiment continu dels serveis de 
recollida i neteja.

Permisos
Pirinenca de Serveis disposa dels permisos de gestor de 
residus en:
• categoria de transportista de residus amb 

autorització per transportar residus de 200 
categories aproximadament

• categoria d’emmagatzematge de residus amb 
autorització per emmagatzemar residus d’olis 
minerals i olis vegetals 

• diversos permisos d’expedients d’exportació de 

residus.

Certifi cacions internacionals
Pirinenca de Serveis disposa de les certifi cacions ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISCC EU.

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

any
s

Des del 1998, la companyia s’encarrega de la gestió dels residus a tot el Principat 
englobant la recollida, l’emmagatzematge i el transport tant de residus públics com 
els generats per empreses privades.

La neteja de vials  i equipaments així com les tasques de manteniment i assessorament 
personalitzat permeten oferir un servei integrat de gestió des que es genera el residu 
fi ns a la seva valorització o eliminació garantint així al client un servei de màxima 
qualitat.

Av. Consell de la Terra, 14-16 · AD700 Escaldes-Engordany

Tel. 810 510
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Tot i la conscienciació que rebem per part d’institucions governamentals i no governamentals, cada cop 
generem més residus, i els dipòsits controlats tenen una capacitat limitada, la incineració provoca impactes 
importants i ningú no vol ni abocadors ni incineradores a prop de casa.

RECICLAR:
Una responsabilitat de tots

En aquesta situació és quan ens plantegem que cal fomentar 
la reutilització i el reciclatge dels residus que generem, en 
l’àmbit domèstic o en l’industrial, i mirar d’aprofitar els re-
cursos que genera una bona tria dels residus.

L’objectiu és aconseguir que del total de residus generats, el 
percentatge que es pugui recuperar i no s’hagi de deposar o 
incinerar sigui el major possible. I aquesta recuperació pot 
ser mitjançant la reutilització o el reciclatge, és a dir, utilitzar 
un producte per a la mateixa finalitat amb què va ser disse-
nyat originàriament, o bé transformar-lo.

Les facilitats que ens donen els diferents sistemes de reci-
clatge ens permeten reduir la quantitat de residus que ar-
riben a les plantes encarregades del desenllaç final, ara bé, 
aquest intent de reduir al mínim la fracció no valorable dels 
residus ha d’anar en paral•lel amb la cerca de noves fórmules 
per reduir la quantitat total generada.

Avui en dia, en la societat que ens envolta, gairebé no cal (o 
no hauria de caldre) explicar què és el reciclatge, però mai 
està de més recordar-ne la importància i quins són els bene-
ficis i els perjudicis en cas contrari.

El reciclatge és l’acció de reprocessament de parts o ele-
ments d’un producte quan arriba al final de la vida útil i pot 
ser reutilitzat per al funcionament original o un altre.
Alguns materials que acostumen a reciclar-se són el ferro, 
l’alumini, les ampolles de vidre, el paper, la fusta, el plàstic i 
les restes orgàniques.

El reciclatge implica el processament de materials utilitzats 
perquè puguin ser productes nous, per evitar malbarata-
ment de materials potencialment útils, per reduir el consum 
de matèries primeres fresques, per reduir l’ús d’energia, per 
reduir la contaminació atmosfèrica i la contaminació de 
l’aigua, i per reduir les emissions de gasos «hivernacle», en 
comparació amb la producció. El reciclatge és un compo-
nent clau en la gestió de residus moderna i és la tercera «R» 
del procés que hem de tenir molt clar: «Reduir, Reutilitzar, 
Reciclar». Cal conèixer els beneficis que ens pot aportar un 
bon reciclatge, a tall d’exemple clarificador, destacar que re-
ciclar una tona de paper vol dir salvar 17 arbres.

La recollida selectiva es fa sobretot de vidre, paper, envasos 
lleugers i matèria orgànica, que són els principals materials 
que formen part dels anomenats residus municipals ordina-
ris. En un segon grup hi ha les piles i els medicaments, que 
formen part dels anomenats residus municipals especials.

Els envasos de vidre s’han de dipositar al contenidor de color 
verd. Els que són retornables, després d’un procés adient de 
rentat, es poden tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. 
Però, a més, el vidre és 100% reciclable. Al mateix temps 
aquest reciclatge també suposa una disminució tant de la 
contaminació atmosfèrica com de la de les aigües durant el 
procés de fabricació amb material no reciclat. També hi ha 
menys consum d’energia i es redueix el percentatge dels re-
sidus que fan cap a un dipòsit controlat o a una incineradora.
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20  anys d’experiència
Assessorament i gestió dels residus generats per indústries, comerços i qualsevol 
productor amb necessitats específiques.
ECOGRUP ofereix una gestió integral dels residus generats, ja sigui de manera 
puntual com periòdica, adaptant-se a les necessitats de cada client.

Per a la realització d’aquest servei ECO 
GRUP  disposa de contenidors amb clau o 
precintats i d’una trituradora industrial  que 
certifica els nivells de seguretat exigits per la 
norma DIN 66399.

Un cop plens, els contenidors són 
transportats a la planta per personal 
degudament format i destruïts al moment 
evitant així la seva manipulació indeguda.

El residu de paper resultant de la trituració 
es mulla i es compacta en bales per al seu 
posterior reciclatge.

Eco Grup lliura un certificat de destrucció 
al client detallant l’hora de recollida del 
contenidor i l’hora en que finalitza la 
destrucció de la documentació.
  

Les normes ISO aporten a les empreses 
una sèrie de procediments que 
garanteixen el bon funcionament de tots 
els departaments de l’organització.

ECO GRUP disposa de les certificacions que 
garanteixen la professionalitat, el compromís i el 
rigor amb que l’empresa realitza la seva activitat.

ISO 9001: sistema de gestió de la qualitat
ISO 14001: Sistema de gestió ambiental 
OHSAS 18001: Sistema de gestió de
seguretat i salut

Servei de recollida i gestió
 de documentació 
confidencial

Les ISO: un sistema de gestió 
per aconseguir l’excel·lència

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. 810 510
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Als contenidors de color blau és on es diposita 
el paper i el cartó. Els beneficis del reciclat-
ge del paper i el cartó són molt importants, ja 
que hi ha una disminució en el consum d’aigua 
durant el procés de fabricació de paper si es fa 
a partir de paper reciclat, una disminució de la 
necessitat d’utilització de la matèria primera 
procedent dels arbres i una menor contami-
nació de les aigües i de l’atmosfera durant el 
procés de fabricació.

S’ha de diferenciar entre paper reciclat, que 
és l’obtingut majoritàriament a partir de paper 
vell o residual, del paper ecològic, que s’ela-
bora sense utilitzar clor en el procés de deco-
loració de la pasta i que també es pot obtenir 
a partir de paper reciclat.

Dins la categoria d’envasos lleugers hi ha els 
de plàstic, les llaunes de ferro i d’alumini i els 
brics. El contenidor corresponent és el de co-
lor groc. Les llaunes de ferro o les d’alumini 
són 100% reciclables. Per la seva part, els en-
vasos de plàstic es poden reciclar per a la fa-
bricació de bosses de plàstic o per a l’obtenció 
de nous envasos d’ús no alimentari.

El quart component dels residus municipals 
ordinaris és la matèria orgànica, que repre-
senta entre un 40 i un 50% del total dels re-
sidus municipals que genera un habitant als 
països desenvolupats, raó per la qual és im-
portantíssim separar-la de la fracció no valo-
rable dels residus.

En aquest grup hi ha incloses les restes de 
menjar, i altres, generades a la cuina, i també 
les restes de jardineria. La matèria orgànica 
s’ha de recollir en bosses que siguin compos-
tables i dipositar-les als contenidors especí-
fics, que acostumen a ser més petits que la 
resta.

Mitjançant un procés de compostatge, aques-
ta matèria orgànica es transforma en un ma-
terial que s’anomena compost i que pot servir 
com a adob per a l’agricultura. Per garantir la 
qualitat de la matèria orgànica cal que no esti-
gui barrejada amb altres residus.

Les piles, per les seves característiques i per 
la presència de mercuri entre els components, 
cal recollir-les separadament i tractar-les 
d’una manera específica. Els contenidors per a 
la recollida de piles no acostumen a trobar-se 
a la via pública, sinó que estan localitzats en 
determinats establiments.

S’han de considerar com a residus munici-
pals especials els medicaments caducats o 
sobrers, amb els envasos corresponents, que 
es generen als domicilis particulars. Aquests 
medicaments s’han de portar a les farmàcies, 
on els recullen i traslladen a les instal•lacions 
preparades per classificar-los i posteriorment 
tractar-los.

A més dels diferents contenidors distribuïts 
pels carrers dels nuclis de població i en alguns 
establiments, també existeixen les anomena-
des deixalleries i minideixalleries en les quals, 
a més dels residus municipals anteriorment 
esmentats, també s’hi poden portar, sota la 
supervisió d’un encarregat, altres materials, 
com ara pneumàtics, bateries, ferralla, pintu-
res, olis vegetals i minerals usats, tèxtil, apa-
rells electrodomèstics, mobles i altres residus 
municipals voluminosos.

Amb tot, és important tenir una societat cons-
cienciada, compromesa i solidària per assolir 
aquells objectius que són beneficiosos per a 
tots i per al planeta que ens acull, ja que de-
pèn de nosaltres vetllar per la seva salut.  
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Projecte de llei
Conservació Medi Natural

Amb la conscienciació i la implicació degudes i neces-
sàries per part de tots els estats i la població en general, 
mai són prou les mesures per frenar el deteriorament del 
planeta. En aquest sentit, i prenent la responsabilitat es-
caient, el passat mes de maig, el Consell de Ministres va 
aprovar el Projecte de llei de conservació del medi natural, 
de la biodiversitat i del paisatge. El text presentat per la 
ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Síl-
via Calvó, esdevindrà la primera norma legal de protecció 
del medi natural, la biodiversitat i el paisatge.

El projecte estableix els principis que han d’inspirar les ac-
tuacions de totes les administracions en matèria de con-
servació del medi, de la biodiversitat i del paisatge.

A més, el projecte de llei preveu accions per preservar la 
biodiversitat i estableix els principis de conservació del 
medi natural que s’han d’integrar a les polítiques públi-
ques. En aquest sentit, una de les mesures que concreta el 
text és l’obligació que els procediments d’autorització ad-
ministratius que puguin afectar espais naturals o espècies 
amenaçades hagin d’incloure una avaluació ambiental.

Pel que fa a la biodiversitat, el text fixa com a instrument 
de planificació i coordinació l’Estratègia Nacional de la Bi-
odiversitat d’Andorra, i crea la Comissió de coordinació i 
desenvolupament de l’estratègia. A més, s’estableixen 
normes específiques sobre la conservació de la biodiver-
sitat, i es defineixen diferents nivells de protecció de les 
espècies.

D’altra banda, la norma també regula els diferents espais 
protegits: els parcs naturals, les reserves naturals i els mo-
numents naturals, en funció de les característiques d’ex-
tensió, interès i necessitats de protecció.

Per protegir el medi natural, el text també regula les ac-
tivitats que poden afectar-lo, com l’acampada, les activi-
tats professionals, l’accés amb vehicles, els grans esde-
veniments i l’aprofitament de determinades espècies. En 
aquest sentit, s’estableix que les activitats al medi natural 
s’han de dur a terme de manera que es garanteixi la con-
servació del medi, i s’habilita les administracions per esta-
blir els límits i les regulacions necessàries.  
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VENDA DE LLENYA, ESTELLES I PELLET

Aprofi tem els recursos naturals del país ...
T R E B A L L S  F O R E S T A L S. Empresa dedicada a la 
neteja de parcel·les, boscos, rius i torrents, poda d’arbres, 
tala d’arbres amb risc ... Amb una àmplia experiència per 
oferir sempre el millor servei, gràcies als nostres mitjans 
humans i materials.

E N E R G I A  V E R D A. Pioners en producció d’estelles per cal-
deres de calefacció, amb una clara fi nalitat de donar sortida a la 
matèria prima resultant de les feines de tala selectiva, trituració 
i conversió en biomassa d’origen vegetal. Amb un estalvi de més 
del 60% respecte d’altres combustibles contaminants.

AD 500 SANTA COLOMA · Roureda de Malreu (darrera Renault)  /  totboscos@andorra.ad   /  TEL.  81 53 49
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És una qüestió de temps que el parc automobilístic actual que majoritàriament utilitza combustió 
de carburants fòssils, es vagi transformant cap a un ventall de cotxes elèctrics, amb la intenció 
de reduir la contaminació, ja que en termes concrets, un vehicle elèctric pràcticament no emet 
cap element contaminant.

Pla Engega

Tot i que la fabricació d’aquests vehicles està en fase 
de desenvolupament i millora, en un futur no molt 
llunyà segons sembla, les carreteres estaran ocu-
pades per cotxes elèctrics, ja que els governs i les 
institucions internacionals mostren la preocupació 
per la problemàtica de la contaminació ambiental i 
comencen a actuar per incentivar aquest canvi de 
filosofia respecte a la importància de solucionar o, si 
més no reduir, la contaminació global.

Tot i les reticències que encara existeixen a fer el 
canvi del gasoil o la gasolina cap al cotxe elèctric, 
potser per desconeixement o per preus, la tendèn-
cia és que els usuaris canviïn a poc a poc els vehicles 
de combustió fòssil per les novetats que apareixen 
al mercat amb motor elèctric.

Tot i els molts avantatges que ofereix aquest tipus 
de motor més ecològic, sembla que els conductors 
encara tenen més confiança en la fiabilitat del motor 
gasolina, sigui per l’autonomia o pel cost que tenen 
un tipus i altre. Per dissoldre dubtes només cal do-
nar un cop d’ull a les diferències en prestacions que 
hi ha ambdós.

La principal característica del vehicle elèctric, sense 
dubte, és la baixa contaminació que produeix, però 
n’hi ha altres que poden decidir-nos finalment a fer 
el pas i decantar-nos per escollir-lo.

Si comparem el cost del desplaçament en un tra-
jecte, aquest és entre 8 i 10 vegades inferior al de 
la benzina o el gasoil, a més, el preu de l’electricitat 
no deixa de disminuir a mesura que el cost de pro-
ducció baixa gràcies als avenços en panells solars i 
altres energies renovables.

Té un millor reciclatge, ja que les bateries es poden 
reutilitzar i reciclar completament. Això implica una 
vida útil del vehicle molt més llarga, només cal can-
viar les bateries quan es degraden. La bateria pri-
mer es reutilitza i després es recicla, amb la qual 
cosa tampoc significa una contaminació del medi 
ambient. En primer lloc, les bateries que s’hagin de-
gradat una mica es reutilitzen per a produir altres 
bateries de menor capacitat per a altres usos, com 
bateries per a la llar, per exemple. Quan la degra-
dació és gran, llavors els materials es reciclen per 
fabricar bateries noves, ja que cap dels components 
de la bateria es perd. No tenen residus. Com que la 
bateria és un component fàcilment intercanviable, 
la vida útil d’un cotxe elèctric és un mínim de 3 a 4 
vegades més gran que la d’un cotxe de combustió, 
ja que al poder canviar la bateria quan es degrada, el 
vehicle pot continuar operant com si fos nou.
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NON-STATIC BY CITROËN

(*) PVP d’un E-BERLINGO MULTISPACE LIVE + RADIO BLUETOOTH 16.420€ (amb impostos, transport i ajudes del Pla Engega inclosos). Oferta vàlida fins a exhaurir unitats o les ajudes del Pla 
Engega.

 

El model visualitzat no correspon amb el model de l’oferta.

SEGUEIX EL CORRENT DEL LÍDER.

NOU CITROËN 
E-BERLINGO MULTISPACE

electr   zate

 PROMOCIÓ VÀLIDA FINS A EXHAURIR  UNITATS
O LES AJUDES DEL PLA ENGEGA.

PER

16.420 € 
5 places + 675 litres de maleter
Climatització manual
Ràdio CD MP3 amb Bluetooth
Retrovisors exteriors regulables elèctricament
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El manteniment del vehicle és menor o gairebé nul. 
Referint-nos al manteniment com el canvi o la subs-
titució d’elements propis del motor i de la transmis-
sió, és a dir, excloent despeses de substitució de 
pneumàtics i pastilles de fre, el vehicle elèctric, en 
tenir molts menys elements mecànics, tot just pa-
teix desgast, requereix menys revisions i comporta 
despeses de manteniment molt inferiors. En molts 
casos, aquest manteniment pot ser nul, ocasionant 
zero despeses.

Pateix una devaluació inferior en el mercat de sego-
na mà. El vehicle elèctric, inclosa la bateria, té una 
major durabilitat i es degrada menys que un vehicle 
de combustió. Això implica que un vehicle elèctric 
perd menys valor que un equivalent de gasolina o 
dièsel i es pot vendre de segona mà a un preu més 
alt, amortitzant encara més la inversió.

Menys contaminació acústica, tenint en compte 
que el motor del cotxe elèctric és tan silenciós que 
moltes vegades arriba a no sentir-se en absolut, no 
distingint-se el soroll quan està parat o en marxa. És 
molt més silenciós que els de combustió. Pel que fa 
a les vibracions, el menor nombre d’elements me-
cànics i la forma en què funciona el motor elèctric, 
gairebé sense fregaments, fa que el motor no trans-
meti vibracions a l’habitacle augmentant el confort.

No tenen pràcticament cap restricció de les moltes 
que les ciutats ja comencen a implementar en els 
plans per reduir la contaminació, estan limitant la 
possibilitat d’utilitzar cotxes de combustió en certs 
dies de l’any o en certes zones. Els vehicles elèctrics, 
gràcies a generar una contaminació inexistent, es-
tan exempts d’aquestes prohibicions.
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Nou Nissan LEAF

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

100% Elèctric
Descobreix l’última innovació 100% elèctrica de Nissan: el nou Nissan Leaf
amb 378 km d’autonomia. Un vehicle carregat no només d’energia elèctrica 
sinó de les últimes tecnologies intel·ligents com l’innovador e-pedal, 
l’assitent de conducció ProPilot i l’assitent d’aparcament ProPilot 
Park. En dues paraules,                          .

Zero emissions de CO2
 durant el seu ús.
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Es podria fer una llista llarga de raons que ens podri-
en fer perdre la por a decidir-nos, que de ben segur 
ens farien adonar-nos que el canvi és interessant i 
beneficiós en la majoria d’aspectes. Un de molt im-
portant és el fet que els estaments governamentals, 
conscients que la renovació del parc automobilístic 
necessita fer la transformació, s’han posat les piles i 
han optat per facilitar i ajudar a tots aquells usuaris 
que volen fer el canvi al cotxe elèctric.
En aquest sentit, a casa nostra el passat mes d’abril 
el Consell de Ministres va aprovar la convocatòria 
per al programa Engega, que ofereix ajuts de fins a 
850.000 € per al foment de la mobilitat elèctrica i 
la millora de l’eficiència energètica i la seguretat de 
parc automobilístic nacional.

L’objectiu del Govern és que l’any 2050 la meitat 
dels vehicles del país siguin elèctrics. Andorra és un 
lloc idoni per moure’s en un cotxe elèctric, estalviar 
en combustible i ajudar a mantenir un país més net, 
més respirable i molt més respectuós amb el medi 
ambient.

Andorra està en la quarta posició mundial en quo-
ta de mercat de vehicles elèctrics però es manté al 
capdavant d’una llista dominada per Noruega, Is-
làndia i Suècia. És important encapçalar les llistes 
dels països en què els cotxes elèctrics comencen a 
fer-se un lloc a les vies públiques.  
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En un país com Andorra, amb una climatologia plena de contrastos i en la qual destaquen el 
fred i la neu, podríem dir que gairebé és una obligació equipar les nostres llars amb sistemes 
d’aïllament que redueixin al màxim les pèrdues de calor.

Més benestar
per menys diners

Actualment, les noves tecnologies i els estudis 
en aquest àmbit permeten gaudir de materials 
i tècniques molt eficients per reduir aquestes 
pèrdues d’energia.
Principalment, les finestres, les portes, els 
aïllaments i les mateixes construccions poden fer 
que aquesta pèrdua energètica sigui important, ja 
que el deteriorament pel pas dels anys o, com dèiem 
al principi, la climatologia del país, fa que sigui una 
de les principals vies d’escapament d’aquesta calor 
que tant ens interessa mantenir controlada.

Per ajudar a solucionar aquest problema, el 
Govern d’Andorra a través del programa Renova, 
vol potenciar les actuacions globals en edificis i 
fomentar reformes més eficients. Així doncs, la 
intenció és promoure la rehabilitació dels edificis 
existents mitjançant un sistema d’ajuts públics, 
per millorar-ne les condicions d’habitabilitat, 
d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat 
general de l’edifici, de les façanes, de sostenibilitat i 
d’eficiència energètica.

La convocatòria per al 2018 disposa d’un 
pressupost d’1,5 milions d’euros i, de 150.000 
euros complementaris, destinats a la instal•lació 
de plaques fotovoltaiques, ambdós imports per a 
subvencions directes. A més es disposa encara de 
13,87 milions d’euros per a l’aval de préstecs en el 
marc del programa.

Així, amb la voluntat de promocionar actuacions 
que tinguin un major impacte sobre l’eficiència 
energètica dels edificis i en la reducció del consum, 
s’han aprovat diverses modificacions al programa. 
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c/ La Plana, 4
SANTA COLOMA
PRINCIPAT D’ANDORRA
Tel. +(376) 72 02 00
Fax +(376) 72 38 73
comercial@bellacer.ad

Comoditat a tot arreu
El Cassette 360   distribueix uniformement aire fred en totes les 

direccions, de manera que gaudirà d’una refrigeració agradable a 
tota l’estança.

Refrigeració agradable, no massa freda
Gràcies al seu disseny sense fulles, dispersa l’aire fred 
amb cura, de manera que sentirà una comoditat agradable 
sense corrents d’aire. 

Expulsa més aire en més direccions
L’ innovador ventilador Booster expulsa aire fred en 
angles més baixos. Mitjançant la creació d’una zona de 
baixa pressió al voltant de la sortida, dirigeix   l’aire fred de 
manera paral·lela al sostre i el dispersa en una àrea més 

àmplia.

Disseny circular per a adaptar-se a qualsevol 
espai

El Cassette 360   s’adapta perfectament a qualsevol ubicació, 
amb un disseny circular elegant i sofi sticat que encaixa en una 

gran varietat d’estils de disseny d’interiors.

Cassette 360 aire condicionat
Disseny circular, 360o de comoditat
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La climatització
pensada per a la 
teva llar i el teu negoci

D’una banda, s’ha creat la branca del programa 
Renova+, adreçada a la millora global de les 
prestacions de l’edifici encaminades a obtenir la 
certificació energètica de l’edificació A o B. Amb el 
Renova+ es volen fomentar actuacions que tinguin 
efecte sobre tot un edifici, i per això s’augmenten 
els topalls de subvenció que es poden atorgar a 
les actuacions que assoleixin una millora de la 
certificació energètica.

Finalment, s’incorpora el Renova fv, que aporta un 
nou plantejament d’ajut al fotovoltaic, tenint en 
compte que el projecte de llei d’impuls de la transició 
energètica i del canvi climàtic preveu que es permeti 
l’autoconsum. Així, en lloc de subvencionar la venda 
d’energia fotovoltaica que s’injecti a la xarxa, es 
fomentarà el fotovoltaic amb un ajut directe a la 
instal•lació del 40% amb un topall de 20.000 euros.

I és que l’ús d’energies renovables ens permet, 
a banda d’aconseguir un alt grau d’eficiència 
energètica, subministrar energia als aparells que 
sovint requereixen un alt consum elèctric, com 
poden ser calefactors o aparells d’aire condicionat.
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Sigui estiu o hivern, els professionals ens alerten de 
la importància de disposar de tancaments eficients 
per evitar la pèrdua de temperatura o l’entrada de 
la mateixa a dins de les nostres cases. No només 
perquè perjudiqui el nostre benestar personal, sinó 
que a més notem un fort increment en les factures 
de la calefacció o en l’ús dels aparells de climatitza-
ció. Gran part d’aquesta despesa innecessària està 
causada pel mal aïllament que tenen les finestres de 
l’edifici.
La solució és aïllar correctament les finestres de la 
construcció, creant una barrera més resistent que 
una simple làmina de vidre entre l’exterior i l’interior, 
molt habitual en les cases antigues.  
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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 � nestres 
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 o� cial de Rehau al 
Principat.

www.rehau.es

Per als no entesos en el tema, ha aparegut un nou concepte de construcció de cases o edificis 
conegut com a Passive House, casa passiva en la traducció literal de l’anglès. No es tracta d’un 
tipus de construcció estàndard, un estil determinat o una qualitat predeterminada. Parlem més 
aviat d’una filosofia que sortosament, cada vegada es té més en compte a l’hora de planificar la 
nostra futura llar: l’estalvi energètic.

Màxim confort,
mínim consum

Com s’aconsegueix? El concepte es basa en 
l’optimització dels recursos i el disseny, tant pel 
que fa a la forma i l’orientació de l’edifici com als 
tancaments i la ventilació. Són el que de manera 
més planera en podríem dir «cases eficients».

Per evitar tenir pèrdues d’energia a les cases, és 
bàsic aconseguir un bon aïllament, sigui hivern, 
sigui estiu. Tenint en compte la nostra climatologia, 
amb variació de temperatures, sobretot a l’hivern, 
quan el mercuri baixa sovint per sota del zero amb 
precipitacions en tots els seus formats, gairebé és 
una obligació disposar de sistemes que proporcionin 
el màxim aïllament per la nostra situació.
Un dels factors que hem de posar més èmfasi per 
resoldre aquesta pèrdua d’energia, és el tancament 
de les finestres, ja que, segons els experts, la pèrdua 
de calor a les llars arriba fins a un 40% per culpa de 
les finestres mal aïllades. Aquest fet pot tenir un fort 
impacte en les factures de la calefacció.

A banda de les pèrdues de temperatura (i 
econòmiques) si no disposem d’un bon aïllament 
a les cantonades i a les juntes hi poden aparèixer 
ponts tèrmics, zones on les pèrdues de calor són 
més elevades, produint així punts de condensació 
i floridures.

El fet d’instal•lar tancaments d’altes prestacions, 
com finestres de triple vidre i portes de molt baixa 
emissió, ens permet aconseguir cases passives amb 
un envoltant insuperable.

Segurament és obvi parlar de la necessitat d’aquest 
aïllament en els llargs mesos d’hivern, però cal 
recalcar la necessitat també del mateix en els 
mesos d’estiu, quan arribem a pics alts de calor, ja 
que en aquestes èpoques convé mantenir les cases 
fresques. Si trobem la solució en instal•lar un aparell 
d’aire condicionat, també s’ha de tenir en compte 
aïllar correctament la llar, ja que evitarem pèrdues 
de temperatura i elevades factures d’electricitat.
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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%.
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Hi ha moltes maneres d’aïllar finestres, amb 
metodologies que van des de sistemes simples a 
altres de molt complexos, amb diferents tarifes i 
amb opcions que inclouen diferents tecnologies i 
entre totes les propostes, les més recomanables són 
aquelles que com a mínim inclouen un sistema de 
doble vidre. La cambra d’aire redueix la transferència 
de calor entre l’interior i l’exterior. Una bona tria del 
tipus de vidre també és important, ja que a més 
de reduir l’entrada d’energia solar per radiació, 
disminueix l’entrada de soroll, així que una tria 
adequada d’aquests materials permet un aïllament 
tèrmic i acústic.
Pel que fa al contorn de la finestra, la fusteria o el 
marc que sosté el vidre, n’hi ha de molts materials 
possibles. En l’àmbit d’estalvi energètic el material 
que resol de la millor manera el possible problema 
és el PVC, però trobem fusta de diferents tipus o 
alumini.

La instal•lació d’unes bones finestres amb materials 
que evitin la pèrdua de temperatura no és l’única 
actuació que podem realitzar a l’hora de fer una nova 
construcció o rehabilitació, ja que les inclemències 
meteorològiques també afecten, per exemple, a la 
façana, les cobertes, els terrats o els patis.

A Andorra, a causa de la climatologia i com a tot 
arreu, pel pas del temps, es propicia al desgast de 
la protecció d’una construcció. En aquest sentit, 
un bon plantejament a l’hora d’escollir sistemes i 
materials, facilitaria el manteniment de l’escalfor i 
augmentar l’estalvi energètic amb tots els beneficis 
que comporta, esdevenint així un espai sostenible. 
En aquest punt, convé recordar, que amb un 
bon tractament en les parts exteriors de l’edifici, 
pot arribar a suposar un 40% d’estalvi energètic 
respecte a les façanes tradicionals.

Amb tot, s’ha de tenir en compte que els materials 
utilitzats en la construcció fins ara, hi ha elements 
que són força nocius, malmeten el medi ambient i 
sovint la salut humana. Tenint en compte això, els 
industrials i els constructors, conscients que el 
gir cap a la sostenibilitat és inevitable, ofereixen 
alternatives interessants a la construcció tradicional.
Per tant, per poder garantir una edificació en 
sintonia amb les noves directrius en matèria de 
sostenibilitat i respecte pel medi ambient, cada 
cop són més els professionals que s’adhereixen a la 
filosofia Green Building, un tipus de filosofia que si 
es porta a bon terme, pot arribar a suposar el 70% 
de l’èxit de l’obra. Hi ha un gran ventall de materials 
aptes i idonis per a cada part de l’edificació, i si a 
priori, pot fer-nos replantejar la inversió, l’ús fa 
baixar considerablement l’import de les factures 
que haurem de resoldre a final de mes.
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FINESTRES

www.siepandorra.com

ALUMINI PVC MIXTA (Fusta-Alumini)

Les finestres 
més eficients

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT
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En l’entorn de la construcció convencional existeix 
tot un seguit de materials que suposen un gran cost 
mediambiental, des de l’extracció, el transport, els 
propis components dels materials i el possible residu 
que acabarà sent. Tot, suposa una gran agressió al 
nostre entorn. Sortosament, els professionals són 
conscients dels danys que suposa aquest fet i han 
apostat per aportar solucions per resoldre aquesta 
problemàtica.
Amb aquestes premisses sobre la taula, les propostes 
que trobem ara al mercat plantegen resoldre 
el perjudici que suposa una mala planificació a 
l’hora d’edificar o rehabilitar els habitatges. Així 
doncs, cal fer servir materials que es consideren 
aptes per desenvolupar i posar en pràctica la 
filosofia Green Building. La majoria d’aspectes que 
afavoreixen aquesta sostenibilitat no deixen d’estar 
estretament lligades al sentit comú i a les ganes de 
realitzar una obra amb intencionalitat. Bàsicament 
si tenim en compte la proximitat de l’origen, el 
baix cost energètic i ambiental, la utilització de 
materials naturals i lliures de toxicitat, perdurables, 
reciclables, reutilitzables o biodegradables. També 
cal recomanar que siguin transpirables i que no 
acumulin humitats. Tot això, a banda de millorar 
la qualitat i l’eficiència, també tindrà una menor 
incidència en la nostra salut.

Tenint en compte tots aquests aspectes, la finalitat 
que es busca en una llar o edifici és aconseguir un 
consum responsable en matèria de climatització, 
calefacció i electricitat, que ho assolirem amb la 
tria dels materials recomanats i les últimes novetats 
en instal•lacions, que vetllen per aconseguir 
l’estancament energètic del 100%.

I si el tema el tractem cenyint-nos estrictament 
a l’àmbit individual, a l’usuari final de l’immoble, 
el que es busca és el confort, que no ha d’estar 
obligatòriament renyit amb l’estalvi o l’excés de 
despesa. De fet, avui dia, els nous materials i els 
sistemes d’instal•lació permeten grans propostes 
que casen perfectament la qualitat amb el disseny. 
De fet és més aviat el contrari, ja que optar per una 
opció que un inici pot semblar econòmicament més 
elevada, pot aportar beneficis tant econòmics com 
de benestar personal en el futur.

Afortunadament, a Andorra, cada cop són més els 
professionals del sector que incorporen en les seves 
propostes l’ús de noves aplicacions en el seu camp 
per millorar la qualitat dels immobles existents i 
fomentar una nova construcció (o rehabilitació) 
responsable i amb sentit comú respecte a l’entorn 
del país, a més de facilitar el desenvolupament de 
les energies renovables i fomentar l’estalvi energètic.
Aquest entorn natural que ens proporciona el 
Pirineu no té perquè estar renyit amb el disseny 
ni la funcionalitat que ens proporcionen els nous 
materials i els avenços en aquest aspecte. 
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La millor energia
és la que no es gasta

Les noves tecnologies i la recerca de l’eficiència energètica són quelcom que preocupa tots els 
sectors. El món de l’arquitectura no és aliè a aquest fet i les presentacions de nous productes i 
noves tècniques se succeeixen entre els professionals.

El millor aïllament

Desenvolupem solucions
de futur 
Les nostres tecnologies 
innovadores permeten aïllament 
tèrmic, seguretat i disseny al més 
alt nivell. 

Calidesa, comoditat i seguretat en la seva 
llar, en resum: qualitat de vida.

 Les seves noves finestres de  aluplast fan 
molt més del que pensa!

Excepcional
Rendiment i Estil

Soudal Window System (SWS):
És un sistema amb diversos elements 
combinables entre si per aconseguir 
la màxima eficiència energètica 
durant la instal·lació. La filosofia és 
evitar els ponts tèrmics i maximitzar 
l’estanquitat, sempre mantenint una 
ventilació adequada i l’evacuació de 
vapor.

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 Andorra la Vella · Tels. 827 777 · 325 933 · agrupsa@andorra.ad
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No sempre és fàcil portar grans firmes de l’art a les sales 
del país. En aquest cas el Ministeri de Cultura ha aconseguit 
portar a la sala d’exposicions del Govern, Artalroc, 48 guaixos i 
un mòbil d’Alexander Calder, cedits per l’Omer Tiroche Gallery 
de Londres, una de les col·leccions privades més importants i 
amb major fons d’obra sobre paper de l’artista nord-americà. 

La mostra és una retrospectiva que s’ha organitzat amb la 
voluntat de mostrar-ne la trajectòria i l’evolució des de finals 
de la dècada dels anys 30 fins a mitjans dels 70 del segle 
passat, quan va produir-se la seva mort.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ÒSCAR LLAURADÓ
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ALEXANDER CALDER · ARTALROC

CERCLE,  TRIANGLE,  ESPIRAL

Blau,  groc,  vermell, 
negre  i  blanc

«Calder va crear un 
estil i un llenguatge 
propis, sense deixar-
se absorbir per cap 
moviment artístic»
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Amb el seu art, sovint difícil de clas-
sificar, Calder va crear un estil i un 
llenguatge propis, sense deixar-se 
absorbir per cap moviment artístic, 
però amb influències destacables 
com Miró i Mondrian.

L’exposició La Geometria del Color 
es podrà visitar fins al 2 d’agost 
i, paral·lelament, durant aquests 
mesos s’organitzen visites guiades, 
activitats i tallers destinats a grans i 
petits que aproximen l’art a tothom.

Cercle, triangle, espiral i blau, groc, 
vermell, negre i blanc, són les figures 
i els colors que han acompanyat l’ar-
tista durant aquestes 4 dècades. 

A partir dels anys 60, el color va co-
mençar a predominar arran d’una vi-
sió paisatgística que el va impactar i 
el va acompanyar la resta de la vida.
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Tot i que en la trajectòria de l’artista 
es destaquen els mòbils i és l’àmbit 
en el que ha tingut més reconeixe-
ment, l’obra que acull la galeria an-
dorrana no és gens menyspreable, ja 
que la col·lecció de la qual provenen 
les 49 obres, consta de 200 peces. 

A aquest quasi mig centenar de guai-
xos, se li ha d’afegir un dels mòbils 
més representatius de la seva car-
rera, The Red Crescent, realitzat el 
1969.

Amb tot, una oportunitat única d’ac-
cedir a un artista i una obra diferents, 
que gràcies a aquesta retrospectiva, 
petits i grans podran gaudir de forma 
conjunta. 

«una retrospectiva que s’ha 
organitzat amb la voluntat 
de mostrar-ne la trajectòria 
i l’evolució des de finals de 
la dècada dels anys 30 fins a 
mitjans dels 70 del segle passat»
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MAMA MARIA
ÁNGEL CALVENTE

«Deriva»
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ROBERT VERDAGUER

El punt de vista d’un artista acostuma 
a tenir sempre un punt crític i sovint 
el transmet en les seves obres. En 
aquest cas no és diferent. Angel 
Calvente, va presentar el passat 26 
d’abril a la sala d’art del restaurant 
Mama Maria, la seva última exposició, 
«Deriva», on ens planteja el debat 
sobre la connexió als aparells i als 
nous canals de comunicació que 
trobem a Internet. Els quals ens 
absorbeixen en el nostre dia a dia, 
provocant la desconnexió dels 
canals tradicionals i propis de la 
nostra espècie.
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Es tracta d’una exposició que consta 
de 14 obres, 10 pintures i 4 escultures, 
amb diferents tècniques, com l’ús d’olis, 
pigments i acrílics en les teles i resina 
policromada per a les escultures. 

Destaca la utilització del blau Klein, ja que 
segons comenta l’artista, tenia ganes de 
color.

La mostra és la continuació d’una sèrie 
feta el 2014 titulada «comunicAR-TE» i que 
també es va exposar a la mateixa sala. 
En aquest cas, la intenció de l’artista és 
provocar i criticar de forma constructiva 
la dependència que tenim dels mòbils o 
les tauletes per poder accedir a les xarxes 
socials o el contingut digital i que ens 
segresta de la vida real, humana…

«Mirades penetrants, 
mirades perdudes, 
figures lligades, crits 
o marques físiques 
provocades per la 
nostra forma de vida»
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Calvente no és un detractor de les noves 
tecnologies o de les noves formes de 
comunicació, però sí que mostra la 
preocupació pel deteriorament que 
pateixen les formes més romàntiques i 
clàssiques de fer-ho, és un nostàlgic de 
les tertúlies, que tants intel·lectuals (i no 
intel·lectuals) compartien per fer un món 
millor. 

Denuncia la manca de contacte, amb la 
consegüent pèrdua d’informació entre 
les persones donant a entendre que amb 
aquesta forma de vida es perd bona part 
de l’essència de les converses o l’intercanvi 
d’informació de forma presencial.

La col·lecció està lligada entre si, i mai 
millor dit, per un fil vermell que dona a 

entendre la connexió permanent a les 
noves tecnologies allunyant-nos de la 
realitat i fent-nos perdre la interacció entre 
les persones. La intenció és donar un toc 
d’alerta, denunciar que anem a la deriva 
com a espècie que som i la pèrdua dels 
trets que ens caracteritzen.

Amb tot, Calvente intenta provocar, i ho 
aconsegueix. Fins i tot, algunes de les 
obres, intimiden. Ja que la temàtica ens fa 
reflexionar i plantejar «cap a on anem?». 
Mirades penetrants, mirades perdudes, 

figures lligades, crits o marques físiques 
provocades per la nostra forma de vida 
aconsegueixen despertar sentiments 
contradictoris entre la nostra forma de 
pensar i com actuem en realitat.

Sense voler allunyar-se de la realitat que 
ens envolta i amb la qual hem de conviure 
forçosament, sí que ens dona un toc 
d’atenció per fer-nos obrir els ulls i dirigir-los 
cap al món real i desenganxar-los del virtual. 
Tot plegat, un tema per debatre en una 
tertúlia asseguts en un racó d’aquell Cafè. 

«provocar i criticar de forma 
constructiva la dependència que 
tenim dels mòbils o les tauletes per 
poder accedir a les xarxes socials 
o el contingut digital i que ens 
segresta de la vida real, humana…»
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TEXT: REDACCIÓ · IL·LUSTRACIONS:CECÍLIA SANTAÑÉS

EL TRESOR DE LA MARIA

Igualtat 
de gènere

Sant Jordi ha esdevingut la diada idònia per presentar i regalar un llibre. Quan 
aquest llibre entra a formar part de la nostra biblioteca, d’alguna manera també 

entra a formar part de les nostres vides. I és que un llibre ens pot aportar allò que 
ens fa despertar un sentiment o fer-nos replantejar un estil de vida.

Amb aquesta intenció ha sorgit la publicació d’El tresor de la Maria. Un conte 
que alhora esdevé una guia que serveix com a eina per poder lluitar contra els 
estereotips de gènere i treballar a favor de la corresponsabilitat domèstica.
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El conte s’ha editat des de l’Àrea de 
polítiques d’igualtat del Departament 
d’Afers Socials, en el marc dels esforços 
per al foment de la igualtat de gènere, 
amb la col·laboració del Ministeri 
d’Educació i Ensenyament d’Afers 
Socials i la Biblioteca Nacional. La 
publicació es va presentar el mateix dia 
23 d’abril per part del ministre d’Afers 
Socials, Justícia i interior, Xavier Espot, 
el ministre d’Educació i Ensenyament 
Superior, Eric Jover i la il·lustradora del 
projecte, Cecília Santañes.

El Tresor de la Maria s’adreça als 
infants en la franja d’edat de primària. 
Per aquest motiu, la difusió d’aquest 
conte es farà principalment a totes les 

escoles, les ludoescoles, els jardins 
d’infants i les biblioteques del país. 
A més, la Biblioteca Nacional tindrà 
un exemplar en braille per poder-lo 
prestar.

La nova publicació reinterpreta la 
llegenda de la Dama Blanca d’Aubinyà, 
de la qual s’ha readaptat el text per 
trencar estereotips de gènere. 

El dia de la presentació, la dibuixant 
explicava que s’ha inspirat en la natura 
i ha imaginat la protagonista del conte 
com una verge romànica i accessible, 
vestida de pubilla però amb pantalons, 
per mostrar que és una dona forta 
i valenta, allunyant-se de la imatge 

típica de la dona feble i vulnerable que 
l’han de salvar per poder ser lliure.

S’han editat 300 exemplars del conte 
en paper, i es podrà trobar en PDF a 
les webs dels ministeris d’Afers Socials 
i Educació. A banda de tractar-se el 
conte a les escoles, segons va explicar 
mossèn Ramon de Canillo, present a 
l’acte, també promourà un taller sobre 
el conte a les colònies d’Aina d’aquest 
estiu.

Durant l’acte de presentació, el ministre 
d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier 
Espot, va ressaltar la importància 
de treballar aquests valors en totes 
les etapes educatives i que s’evitin, 

amb la prevenció, que s’instaurin 
actituds incorrectes i negatives en 
el comportament dels infants. Per la 
seva banda, el ministre d’Educació i 
Ensenyament Superior, Eric Jover, va 
destacar el treball transversal dels dos 
ministeris per aconseguir la publicació 
d’aquest conte.

I és que cada cop som més lluny dels 
contes clàssics on necessitàvem un 
príncep meravellós per a salvar les 
princeses dèbils i indefenses, passant 
a donar els merescuts mèrits a les 
princeses valentes que se salven soles, 
que prou han demostrat que ho saben 
i poden fer. 
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COLORS DE MÚSICA · ESCALDES-ENGORDANY

Ganes d’estiu
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

Amb l’estiu venen les ganes de sortir al carrer i gaudir 
de les bones temperatures que ens brinda el Pirineu 
durant les tardes i els vespres estiuencs.

A més, per aprofitar ben bé aquest benestar, què 
millor que una bona proposta cultural per incentivar 
les ganes d’estiu?

Doncs bé, una de les propostes més atractives 
que tenim a casa ens l’ofereix el Comú d’Escaldes-
Engordany, El Festival Colors de Música, que aquest 
any arriba a la 34a edició i ho fa incrementant el 
nombre de concerts, passant dels 30 de l’any passat 
als 34 d’aquest.

I és que la parròquia escaldenca està de celebració, 
ja que aquest any arriba al 40è aniversari, i des del 
Comú han volgut commemorar la xifra amb un cartell 
d’artistes a l’alçada que correspon.

 

El tret de sortida el va donar l’artista Ara Malikian, 
que va obrir el 25 de març el festival amb un èxit 
absolut. Altres propostes de grans dimensions 
són Sergio Dalma i Jane Birkin que actuaran el 
mes de novembre. 

L’espectacle Michael’s Legacy, homenatge al rei 
del pop, al mes de juny. I la nit de gospel tancarà 
el festival al desembre.

Com ha de ser, per tots aquells que vulguin gau-
dir de la música a l’aire lliure, aquesta també serà 
protagonista als carrers de la parròquia d’Escal-
des-Engordany. 
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Del 9 al 14 de juliol tindrem la Setmana de Jazz, 
amb actuacions totes les tardes a les 19:30 hores 
a la plaça Coprínceps. I durant el mes d’agost, 
també a les 19:30 hores i de dilluns a dijous, les 
propostes venen del Cicle Músiques del Món. 

La novetat seran els Dimecres del Públic, en 
què actuaran els grups que hagin estat més sol-
licitats pels assistents als concerts, entre els 
quals ja podem desvelar Patxi Leiva, Sense Sal o 
Piratas Rumbversions.

Pel que fa a Les Nits del Món, que se celebren 
durant els mesos de juliol i agost, han atorgat 
part del protagonisme a les ciutats agermanades 
amb Escaldes-Engordany, per una banda la po-
blació de Lalín el 2 d’agost, i per altra l’Étang Salé, 
el 16 d’agost. La primera de les actuacions dins 
d’aquesta programació serà per part del grup 
Port Bo, dedicat a Calella de Palafrugell amb un 
repertori d’havaneres.

El cicle el clourà un homenatge a les dècades 
dels 80 i els 90 el dia 30 d’agost.

A més, el 18 de juliol hi haurà un concert del fina-
lista de l’Andorra Sax Fest 2018, acompanyat d’un 
quartet de corda de l’ONCA, a les 19:30 hores a 
la plaça Coprínceps. I dos concerts que s’em-
marquen en el XIX Festival Internacional d’Orgue, 
amb els quals es commemoraran els 30 anys de 
l’orgue de l’església de Sant Pere Màrtir.

El 34è Festival Internacional Colors de Música, 
com ve sent habitual, es tancarà amb el tradici-
onal concert de gospel a l’església de Sant Pere 
Màrtir.

¡Amb tot, un dels referents musicals del país om-
plirà els vespres escaldencs amb un festival de 
bona música, amb prestigiosos artistes interna-
cionals i un major número d’actuacions per cele-
brar com cal els 40 anys de la parròquia. 
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TEMPORADA AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA  ·  JORGE DREXLER

Música en majúscules

Sempre és un luxe poder comptar 
amb grans noms del panorama mu-
sical a sobre dels nostres escenaris, 
però en aquest cas no es tractava 
només de tenir un nom reconegut 
de l’escenari musical, sinó que ens 
vàrem trobar amb un artista plena-
ment integrat amb el públic que as-
sitia al concert, independentment 
del fet que hagi estat premiat múl-
tiples vegades o mundialment reco-
negut per les seves composicions. 

De fet, tal com va dir el mateix can-
tant, per ser la primera vegada que 
actuava a Andorra, va dedicar tot 
un bloc de l’espectacle a oferir to-
tes aquelles cançons que el públic 
li demanava.

Sí, com si es tractés d’un concert a 
la carta. I amb això es va posar el 

públic a la butxaca, sentint-se tan 
còmode que va arribar a anunciar 
que després de l’actuació estaria 
prenent alguna cosa en un cone-
gut pub de la capital, i que podien 
acompanyar-lo si els venia de gust.

L’actuació en si, va oferir el que la 
gent esperava i més, ja que el con-
cert va ser més llarg del que estava 
previst per poder incloure les noves 
cançons i les peticions del públic 
assistent. Segons els crítics musi-
cals, va ser una actuació molt ori-
ginal, amb músics grans i peculiars, 
tots equipats amb guitarres que 
feien servir a manera de percussió, 
donant un punt diferent i original a 
l’espectacle.

L’artista va dedicar paraules d’elogi 
a l’Auditori i va explicar que entenia 

perquè el seu amic Joaquín Sabi-
na havia gravat part d’un dels seus 
discs en aquell emplaçament.

Pel que fa al contingut de les com-
posicions cal destacar que cada àl-
bum de Drexler és un nou repte, i en 
aquesta ocasió tot el que sona en les 
noves cançons ha estat gravat amb 
guitarra. No només és una produc-
ció acústica de veu i guitarra, també 
està ple de ritme, d’experimentació, 
de melodies i, sobretot, de lletres 
apoteòsiques.

Amb tot, un personatge i una ban-
da, que van fer les delícies del pú-
blic, com si a sobre de l’escenari hi 
tinguéssim a un amic o un parent 
actuant. 

Era una de les actuacions més esperades. El cantautor uruguaià 
va aterrar per primera vegada a Andorra i va arribar carregat de 
sorpreses per al públic andorrà.
En un inici, va interpretar les cançons del seu darrer disc 
d’estudi, el que fa 13 en la seva carrera, titulat “Salvavidas de 
hielo”, el qual està compost per 11 temes i va ser gravat entre 
Mèxic i Madrid.

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

 

 

 

10/05 JORGE DREXLER – ‘Salvavidas de hielo’ 
El cantautor uruguaià Jorge Drexler torna als escenaris per portar el seu exquisit i deliciós 
beuratge sonor. El creador de temes com ‘Al otro lado del río’ i ‘Universos paralelos’ presenta 
el seu nou disc d'estudi, el número 13 en el seu compte, titulat Salvavidas de hielo. 
 
Després de la reeixida Bailar en la cueva, amb la qual va guanyar dos Grammy llatins 
(Enregistrament de l'any i Millor àlbum de cantautor) i va ser nominat a un Granny Awards, 
en la categoria de Millor disc de rock llatí, urbà o alternatiu, Drexler torna a l'escena amb 
Salvavidas de hielo, que està compost per 11 temes, i va ser gravat entre la Ciutat de Mèxic i 
Madrid.  
 
Cada àlbum de Drexler és un nou repte, i en aquesta ocasió tot el que sona en les seves noves 
cançons 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, d’apoteòsiques lletres. 
 
La història de Jorge és una història feta de ritmes i poesia, de cúmbies i tangos, de candombes 
i sambes, de jazz, rock i bossa nova, de música popular brasilera i salsa caribenya, i també de 
rap i electrònica, amb una inventiva musical en creixement constant i una alta densitat 
poètica que el col·loquen entre els millors compositors en llengua espanyola i un dels més 
estimats i respectats pels brasilers.  
 
Premis com els Oscar, Goya, nominacions als Grammy Awards i Latin Grammy, discos d'Or i 
Platí, gires americanes i europees d'èxit, són el reconeixement de la seva inaudita qualitat 
artística i la seva sensibilitat popular. 
 
13 discos editats des de 1992 parlen per ells mateixos de la qualitat de l’uruguaià Jorge 
Drexler. Ja sigui en grup o només amb una guitarra, un instrument que maneja amb absoluta 
eficiència, el sud-americà és catalogat com un destacat narrador d'històries. Amb la paraula i 
la mirada com a elements centrals, les seves cançons podrien ser explicades amb guitarra, 
baix, violoncel, violí, bateria, teclats i discjòquei, exhibint riquesa d'arranjaments i matisos, o 
bé caure nues en escena només protegides per la seva guitarra, la seva veu i aquest aire de 
bona persona que emana. 
 
 
Jorge Drexler, veu i guitarres 
Martin Leiton, leone, guitarrón, baix elèctric i cors 
Javi Calequi,  guitarres i cors 
Borja Barrueta, bateria, percussió i cors 
Carlos Campi Campon, programacions, guitarres, percussió i cors 

>> Un moment de la seva actuació 
a l’Auditori, el passat 10 de maig.
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TEXT: REDACCIÓ · FOTO:  PROMOCIÓ CULTURAL · GOVERN D’ANDORRA

Patxi Leiva és, ara per ara, considerat una mena d’ambaixador del Principat al 
món, en sentit metafòric (com ell remarca). Acaba d’arribar d’una petita gira per 
Mèxic, però ha passat per Rússia, Alemanya, Suècia i diversos països europeus 
més, en alguns llocs més que altres, a banda de tocar música, explica als curiosos 
i els espectadors on i com és el país que el va acollir fa més de 20 anys. Seiem a fer 
un cafè amb ell al Pa d’Àngel, perquè ens expliqui d’on ve, per on passa i on va.

 

 

 

28/06 PATXI LEIVA – ‘Patxi Leiva en concert’ 

Patxi Leiva clausura la Temporada gener-juny 2018 de l’Auditori Nacional. 
Després de portar la marca d'Andorra fins a la Marató de TV3, el compositor fet i arrelat al 
Principat Patxi Leiva celebra els seus 20 anys d'artista al país amb una actuació a l'Auditori 
Nacional d’Andorra. 
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. El niló de la seva guitarra flamenca ha vibrat en 
projectes de noms com Paul Carrack, Serrat, Carlos Nuñez i a l'últim disc de Patxi Leiva 
Alea Jacta Est. 
20 anys de trajectòria han donat a Patxi Leiva una maduresa artística que podrem apreciar en 
el seu espectacle, però sense abandonar del tot el temperament mediterrani i llatí que l’ha 
donat a conèixer i que l’ha portat a cantar en  llocs com l'Auditori i el Liceu de Barcelona, i per 
països com ara Rússia, Armènia, Itàlia i Suïssa, entre d'altres. 
Una oportunitat única per veure al nostre artista fet a Andorra en el marc més emblemàtic del 
Principat, l’Auditori Nacional.  

TEMPORADA AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA · ENTREVISTA A PATXI LEIVA

Cantautor i autoproductor

Com es cuina la música 
d’un artista català, amb 
arrels andaluses, influències 
mediterrànies i tocs llatins?

 Superfàcil! Els meus pares tenien 
una xurreria i ens movíem per tot arreu, 
i t’amarres una mica a tot.

 Per influències dels meus pares em 
ve una mica el toc andalús, la rumbeta, 
de jovenet m’encantava el rock català… 
fa 20 anys que sóc a Andorra i també 
m’influencia la cultura d’allà on vaig i 
on visc. Sóc castellanoparlant i em surt 
una mica més en castellà, però tant de 
bo pogués cantar també en francès o en 
anglès.

 Rock, pop, rumba, gipsy swing, 
samba, bossa nova, ritmes llatins… 
Què fa Patxi Leiva? Està definit o 
estàs buscant un estil propi?

 El que faig és posar un vehicle a 
les emocions. Tinc alguna cosa a dir 
i busco la manera de transmetre-ho 
amb la música que em surt per donar a 
entendre aquelles emocions. Segons el 
tipus de lletra i missatge dependrà quina 
música els acompanyi. Però no m’agrada 
ser embafador. El més complicat és com 
ho classifiques, sobretot quan et volen 
buscar al Spotify. Però jo crec que és un 
estil propi. La meva personalitat.

20 anys de carrera, es diu ràpid. 
Com ha evolucionat Patxi Leiva en 
aquestes dues dècades?

De fet fa més. La primera cançó la 
vaig escriure amb 13 anys. Pensava que 
estava molt lluny de ser compositor, 
però ara veig que aleshores ja vaig 
posar el rellotge en marxa. Va ser 
una cançó trista i no em va agradar, 
volia que la gent gaudís de la meva 
música, però després vaig entendre 
que està molt bé despertar emocions. 
L’important de la música és transmetre 
sentiments.

 Ets cantautor i autoproductor, 
quines són les dificultats més grans 
que et trobes a l’hora de «vendre» 
la teva música?

 Uau. Mira… estic sol, no perquè 
m’agradi, però és que tenir una banda 
té un cost. El que més costa és que sigui 
un producte viable econòmicament. 
Entrar al món de la indústria sent 
independent. Em va ser més fàcil entrar 
en una ràdio de Mèxic que en una 
d’aquí. Costa trobar a algú que confiï 
en tu.

Portes dos discs d’estudi i un en 
directe, quins plans tens en aquest 
sentit?
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 Et sóc sincer, tinc maquetes 
per fer-ne un altre, he compost 
per a altres artistes; el que vull 
és que soni el que tinc, però val 
tants diners fer alguna coseta! El 
fet és fer música, però quan mires 
al voltant i veus com funcionen 
les coses te n’adones que sovint 
el menys important és la música 
i el més important és l’operació 
de màrqueting del producte, sigui 
com sigui aquest.

 Busquem un fil d’esperança: 
es pot viure de la música 
quan fas el pas per creuar 
fronteres?

 Sí, es pot sobreviure, viure… 
just. Amb un projecte familiar, és 
difícil. Però crec en el que faig.

 Quins són els teus 
objectius?

Sincerament, no miro massa 
lluny. A sis mesos vista i si vaig 
més enllà, m’angoixo. Estic 
preparant un disc, però el tinc 
parat, no per falta d’inspiració, 
sinó per pensar com fer-me un 
lloc. Plans? Continuar fent el que 
faig. Somriure i avançar, veient el 
que has fet i sentir-te satisfet.

Què ens trobarem al concert 
de l’Auditori?

Un show fet expressament 
per a l’auditori. Per a mi és molt 
especial, estic molt emocionat. 
Amb una banda més madura, amb 
un piano, un baix i un contrabaix, 
el violí de la Marina, la bateria… 
tot una mica més madur i amb 
menys pressa. Com un whisky 
reposat. La novetat és trobar-se 
un Patxi sense guitarra, cosa que 
em costa moltíssim. Que crec 
que és un pas endavant com 
a cantautor, és una mica com 
despullar-te. Sortir de la teva zona 
de confort.

Que suposa per un artista 
fet i consolidat al país actuar a 
l’Auditori d’Ordino, i en aquest 
cas, a més, tancar el festival?

Em sento una mica com 
responsable. Sí que és especial i 
em fa molt respecte. Hem tocat al 
Liceu i no vaig sentir el mateix. Sé 
que em passarà, però d’entrada 
em fa molt respecte. En tinc 
moltes ganes, i que la gent s’ho 
passi bé. Per mi és el sostre on 
tocar aquí a Andorra. Tinc moltes 
ganes que arribi el dia ja.

Què és el que es necessita 
per fer el «click» i acabar 
d’explotar?

No ho sé, no és el meu sector. 
La cultura ja fa molta cosa, però 
igual un treball de màrqueting 
més important, més profund. 
Donar-li la importància que 
realment té i no tractar-la com 
quelcom imprescindible.

Vens de voltar per Espanya 
i part d’Amèrica, amb la gira 
«endorfina», com es presenta 
l’estiu?

 Bé, de moment tenim 4 
cosetes, però encara estem 
pendents de tancar diversos 
bolos per Espanya. Molt repartit 
per tota la geografia, alguns amb 
banda i altres amb la guitarra. 
Tots fan molt bona pinta. Jo estic 
molt motivat, pinta bé i no ens 
podem queixar. 

«...poso un vehicle a 
les emocions, alguna 
cosa a dir i la manera de 
transmetre-ho amb la 
música que em surt per 
donar-ho a entendre...»
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TEMPORADA AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA  ·  ESTRELLA MORENTE

Flamenc en estat pur
TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

 

 

 

07/06 ESTRELLA MORENTE – ‘Estrella Morente en concert’ 

Estrella Morente va debutar amb només 16 anys, i poc temps després ningú s’hi referia com 
la filla del cantaor Enrique Morente –amb qui, l’any 1996, va gravar el totèmic Omega– i la 
bailaora Aurora Carbonell.  
 
A pesar de la seva joventut, Estrella Morente fa una pila d’anys que sobresurt com una de les 
figures més destacades del flamenc, ja sigui gravant discos extraordinaris com ara Mujeres 
(2006) i Amar en paz (2014), participant en aventures simfòniques com per exemple El amor 
brujo de Falla o posant el seu cante, prodigi de la naturalesa, al servei de pel·lícules de Pedro 
Almodóvar i Carlos Saura.  
 
Estrella Morente ens presenta a l’Auditori Nacional un espectacle de bellesa més que 
garantida, en el qual repassarà els punts àlgids d’una discografia destinada algun dia a figurar 
en els cànons. Perquè en el camí que ens porta d’Édith Piaf a Billie Holiday hi ha, sens dubte, 
Estrella Morente. 
 
 
‘Estrella Morente en concert’ 
 
Estrella Morente, veu 
José Carbonell Montoyita, guitarra 
José Carbonell Serrano Monti, segona guitarra 
Ángel Gabarre, palmas i veus 
Antonio Carbonell, palmas i cors  
Pedro Gabarre Popo, percussió 
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La sola presència de l’artista sobre 
l’escenari ja imposa, aquesta vega-
da però, va arribar acompanyada de 
grans músics, molts dels quals mem-
bres de la família, com José Carbonell 
Montoyita a la guitarra, Ángel Gabarre 
a les palmas i veu, Antonio Carbonell 
també a les palmas i als cors i Pedro 
Gabarre Popo a la percussió.

Des de dalt de l’escenari va manifes-
tar l’enorme il·lusió que li feia actuar 
al Principat, ja que va explicar que 
quan era petita venia sovint amb el 
seu pare i li tenia un afecte especial 
al país.

No va decebre a aquells que espera-
ven el flamenc en estat pur que in-
terpreta la cantaora granadina, amb 
grans dosis de cante jondo, molt 
apreciat pels puristes.

Durant l’actuació a l’Auditori Na-
cional, Estrella Morente va cantar 
cançons dels diversos temes de la 
seva discografia, oferint així un re-

pertori variat i amb diferents matisos 
dins el seu estil.

Possiblement, el moment més emo-
cionant i vibrant del concert va ser 
quan l’artista va aparcar el micròfon i 
va fer una demostració de cant a ca-
pella, amb temes més que coneguts 
que apareixen en algun dels films en 
els quals ha participat.

A nivell espectador cal destacar i re-
conèixer que la jove cantant andalu-
sa, un cop puja a l’escenari posa tota 
la seva ànima en la interpretació, i el 
que no pot negar ningú, sigui parti-
dari d’aquest estil musical o no, és 
que Estrella Morente canta amb pas-
sió, sense dubte, un dels seus grans 
forts.

Amb tot, un espectacle dels que 
sempre val la pena afegir en els grans 
circuits o propostes musicals, ja que 
figures com la d’Estrella Morente se-
ran recordades com llegendes dins 
d’aquest estil. 

Quan parlem d’Estrella Morente, tot i la seva joventut, parlem d’una 
figura més que consolidada del cant espanyol.
Va debutar amb només 16 anys, i amb poc temps el públic ja no 
recordava que era la filla del gran cantaor Enrique Morente i de la 
bailaora Aurora Carbonell.
Tenint en compte el seu ADN i la sang flamenca que li corre per les 
venes, en la seva visita a Andorra, havíem d’estar preparats per una 
actuació de flamenc en estat pur.
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TEXT: REDACCIÓ · FOTO:  ALBERTO LORENZO

L’agència immobiliària Andorra Sotheby’s International Realty i l’estudi d’arquitectura 
Rafael de la-Hoz Arquitectes han presentat a Andorra davant autoritats, empresaris, 
clients i amics, l’aliança estratègica de país per impulsar projectes conjunts en el mercat 
immobiliari andorrà, dirigits al públic tant nacional com internacional especialment 
interessat en residir al Principat d’Andorra.

Amb aquesta iniciativa, les 
dues entitats uneixen la seva 
experiència i els coneixements 
amb l’objectiu de dinamitzar 
el sector immobiliari i 
arquitectònic de luxe al 
Principat d’Andorra en tots els 
seus segments: residencial, 
retail, hoteler i oficines.

Durant la presentació de 
l’acord, que es va celebrar a 
l’Andorra Park Hotel, situat 
a la capital, les dues entitats 
han donat a conèixer alguns 
dels projectes en què ja 
treballen, entre els quals 
destaquen promocions 
immobiliàries com l’«Ordino 
Residential Mountain Resort».

Aliança 
estratègica

Andorra Sotheby’s International Realty
Estudi d’arquitectura Rafael de la-Hoz Arquitectes

D’altra banda, Narcís Socías, 
CEO d’Andorra Sotheby’s Interna-
tional Realty, i Hugo Berenguer, 
CEO de Rafael de la-Hoz Arqui-
tectes, s’han mostrat satisfets 
amb aquesta aliança, ja que 
permet a les dues empreses col-
laborar mútuament, forjant una 
marca de referència mundial dins 
el sector immobiliari i reiterant 
que «el seu objectiu és aportar 
al Principat d’Andorra projectes 
que tinguin un tret diferenciador, 
d’estil renovat i singular, sent 

sempre coherents amb l’entorn 
del país i adaptant-se a les ne-
cessitats del mateix».

Hugo Berenguer va assenyalar 
que «aquesta aliança és una gran 
oportunitat per a portar a terme 
projectes singulars al Principat 
d’Andorra, basats en l’excel-
lència i la innovació que aportem 
tant des de Rafael de la-Hoz Ar-
quitectes com des de Sotheby’s 
International Realty». 

La importància i el prestigi 
que suposa per al Principat 
d’Andorra tenir la solvència 
i l’experiència contrastades 
d’un estudi d’arquitectura com 

Rafael de la-Hoz Arquitectes, 
reconegut internacionalment 
pels dissenys innovadors i 
que aporta als seus projectes 
continguts d’alt valor afegit. »

»
En aquest sentit, Jonathan Canals, COO i Project Collector d’Andorra 

Sotheby’s International Realty, va destacar:



190 l’adv 191l’adv

PROJECTE

Hipòxia induïda
TEXT: REDACCIÓ 

Però anem a pams. Què és la hipòxia? 
La hipòxia és un estat en el qual hi ha 
un dèficit de la quantitat d’oxigen, de 
manera que el rendiment aeròbic es 
veu limitat.

Consisteix a entrenar aspirant aire, 
bé de manera cíclica i alternativa, 
o durant un període de dies, amb 
un contingut d’oxigen menor al que 
un esportista està acostumat, bé 
en una ubicació on aquest dèficit 
d’oxigen sigui natural, o mitjançant 
instal·lacions específiques, de ma-
nera que s’aconsegueix simular es-
tar situat a una determinada altitud 
i potenciar el rendiment dels atletes 
quan s’exerciten en altituds inferiors.

Doncs bé, posats en situació, expli-
quem el fet.

Per iniciativa d’un dels propietaris de 
l’hotel, Pierino Puigsubirà, la Univer-
sitat de Perpinyà i el LEPSA, amb el 
suport d’universitats de Catalunya 
i França i la col·laboració del SAAS, 
van posar en marxa un projecte mè-
dic-esportiu en què 25 esportistes de 
les dues bandes del Pirineu, formats 
en resistència i vida a nivell del mar 
i que després han estat sotmesos a 

les mateixes avaluacions fisiològi-
ques i psicològiques en altitud pels 
mètodes descrits, avaluats al voltant 
dels 2.500 metres d’altitud on estan 
durant dues setmanes amb l’equip 
experimental.

Amb aquests tests pretenen demos-
trar els avantatges que proporciona 
l’entrenament en altitud.

Amb aquesta premissa, l’objectiu 
és transformar i adequar l’Hotel Pic 
Maià en un allotjament especialitzat 
per a atletes professionals i semi-
professionals on aquests i els seus 
acompanyants podran descansar, 
entrenar i tenir el lleure necessari en 
un espai privilegiat per la seva loca-
lització (l’hotel està a 2.400 metres) 
i en plena muntanya, amb nombro-
ses oportunitats per la pràctica de 
l’esport tot l’any.

A nivell d’infraestructura, el pro-
jecte recau en la transformació i 
l’adequació de l’hotel per poder 
allotjar esportistes que busquin 
aquest tipus d’entrenament. Està 
prevista la realització d’un espai 
wellness i un gimnàs, amb el segui-
ment d’entrenadors especialitzats en 

l’esport pertinent, amb una capacitat 
de fins a 100 habitacions.

El projecte, que es troba en fase de 
recerca de finançament, es realitzarà 
en 4 anys i està previst que estigui 
enllestit abans dels JJOO de París 
2024. Alhora, pretenen que l’hotel 
tingui els certificats europeus ne-
cessaris que l’acreditin com a centre 
especialitzat, així com aconseguir un 
certificat d’eficiència energètica de 
prestigi.

La intenció dels promotors de la ini-
ciativa és que l’hotel estigui tot en-
focat al món de l’esport, pensat per 
entrenar i formar. En aquest sentit, 
es preveu acollir altres activitats re-
lacionades, com conferències, semi-
naris o xerrades tècniques fetes per 
professionals.

El fet que el Pic Maià sigui l’hotel més 
alt dels Pirineus i el quart d’Europa, 
o el més alt del continent amb accés 
directe per carretera tot l’any, fa que 
ocupi un lloc especial a l’hora de ser 
escollit com a punt destacat d’aquest 
tipus de concepte d’entrenament i 
estada.

Està enfocat a tot tipus d’esportistes, 
ja vinguin del món del motor (co-
rredors de ral·lis, circuit, Moto GP) 
o no (com ciclistes, triatletes, es-
quiadors...) Trobaran el material, les 
condicions i l’entorn ideal per poder 
exercitar-se amb aquesta tècnica.

Una altra possibilitat que tenen 
previst oferir és el servei mèdic es-
portiu en col·laboració amb altres 
centres especialitzats o entitats eu-
ropees que requereixin aquest tipus 
d’infraestructures. Sense voler ser 
un centre d’alt rendiment, sí que es 
pretén que sigui un espai important 
en aquest sector que pugui allotjar 
esportistes i els seus acompanyants 
amb les millors condicions de des-
cans, alimentació i activitats espor-
tives locals.

Així doncs, aprofitant l’oportunitat de 
la ubicació i les condicions naturals 
de l’entorn, es pretén aconseguir que 
el Port d’Envalira esdevingui una re-
ferència a Europa en l’entrenament 
d’atletes d’alt nivell en altitud, junta-
ment amb la col·laboració del circuit 
d’Andorra i l’eventual futur projecte 
CRAMEA. 

El passat mes d’abril, l’hotel Pic Maià i el Laboratori Europeu de 
Rendiment i Salut en Altitud (LEPSA segons la sigla en francès) 
van organitzar un projecte per estudiar el fenomen de la hipòxia 
induïda per l’exercici físic.

«... aquests tests 
pretenen demostrar 
els avantatges 
que proporciona 
l’entrenament en 
altitud.»
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LA XARRANCA  ·  LA PEIXERA

Nou espai per a
desenvolupar projectes nous

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

El nou centre neuràlgic d’artistes té 
la intenció d’encabir multitud de dis-
ciplines, amb mostres de fotografia, 
pintura, escultura, gravat, perfor-
mances o fins i tot, concerts en petit 
format.

L’objectiu principal és potenciar la 
creació col·lectiva i multidisciplinar 
amb cabuda per a tot tipus de ten-
dències artístiques.

La inauguració que es va fer el passat 
25 d’abril va anar a càrrec de la Mi-
nistra de Cultura, Joventut i Esports, 
Olga Gelabert, en la seva intervenció, 
va destacar la voluntat que l’espai, a 
banda de funcionar com a punt de 
trobada i aparador per als artistes 
del principat, serveixi perquè puguin 
donar a conèixer les seves obres i així 
vendre-les, a més de punt d’atracció 
per als visitants de la sala Artalroc.

Gelabert, no va descartar fer accions 
conjuntes entre les dues sales, Artal-
roc i La Peixera, si les activitats pro-
gramades tenen relació.

El tret de sortida de les intervencions 
artístiques la va donar l’arquitecte i 

pintor Alfons Valdés, que va prendre 
la proposta com un repte, ja que mai 
no s’havia enfrontat amb un espai 
expositiu envoltat de vidre. També 
va destacar que és una experiència 
única tenir un espai com aquest, on 
l’artista pugui fer el que vulgui.

Valdés va presentar-nos l’exposi-
ció titulada «Acció Primavera». Una 
mostra que va anar evolucionant, ja 
que era una obra que s’anava fent a 
mesura que passaven els dies que 
durava la mostra. Els visitants, els 
curiosos o els turistes podien veu-
re la variació de l’obra en la qual 
cada dia descobria característiques 
noves que afegia l’artista. Un dels 
reptes que suposa als creadors, és 
precisament, destacar les diferents 
intervencions que es realitzen cons-
tanment.

Un fet que demostra, per part de la 
Xarranca, les ganes de diversificar i 
motivar als atrevits de l’art, és la du-
rabilitat en el temps que li donen a to-
tes les mostres, ja que no van més en-
llà d’un mes, donant així l’oportunitat 
d’exposar a com més creadors millor.

Amb tot, es resol la demanda habitual 
de crear més espais dedicats a la cul-
tura, així com d’apropar-la a la gent 
del carrer, ja que qualsevol ciutadà 
o turista podrà gaudir, a través dels 
vidres, de les obres que es fan a l’in-
terior a tall de galeria d’art al carrer.

Un altre fet, curiós si més no, és que 
les obres es desenvolupen a mesura 
que estan exposades i s’inauguren 
l’últim dia de l’exposició, sent així la 
via oposada a les de format tradici-
onal.

Com dèiem al principi, un espai més 
per a la cultura mai està de més. I si 
es destina a la multifuncionalitat i 
l’acollida de totes les tendències ar-
tístiques, convida a fer que tot aquell 
que tingui inquietuds en el món de 
l’art, pugui desenvolupar-les. I La 
Peixera, a més, té la vocació clara de 
fer arribar aquest art el més a prop 
possible del públic en general.

Així doncs, artistes i inquiets de 
la cultura, ja teniu un lloc on adre-
çar-vos si no podeu frenar les vostres 
ganes de mostrar l’art que porteu 
dintre.  

En el món de la cultura, sempre és benvingut que se li donin més recursos. Per a artistes i associacions 
sovint és una feina feixuga trobar un espai on desenvolupar projectes nous.
Per pal·liar aquesta demanda, Govern ha cedit un espai que estava en desús a l’associació d’artistes La 
Xarranca. Es tracta de la nova sala que es troba just a sota d’Artalroc, a peu de carrer, i que han anomenat 
La Peixera, un espai amb parets de vidre que servirà per exposar no només les obres d’art del col·lectiu i 
els artistes convidats, sinó també per seguir el procés creatiu de cadascun dels artistes i permetre una 
interacció amb els vianants que transitin la part alta d’Escaldes, amb l’objectiu clar d’apropar l’art a la 
societat.
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