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Renova 
Renova + Edifici integral

Renova FV Fotovoltaica

Novetat

Novetat

Jo ja he rehabilitat 
casa meva gràcies 
al RENOVA. 
I tu, a què esperes?
Millora el teu habitatge 
amb el programa Renova. 

Fes-lo més sostenible, 
més eficient energèticament, aposta per les 
energies renovables o adapta’n l’accessibilitat. 
Podràs gaudir d’una subvenció 
i de préstecs preferents.

16% 30%
Millora de 
l’eficiència 
energètica 
fins al 30%

Rehabilita 
casa teva 

amb ajuts de 
fins al 16%

40%
Instal·lació 
de panells 

fotovoltaics 
fins al 40%

Més informació a

www.renova.ad
Consulta’ns sobre el teu projecte al

875 707

Govern d’Andorra



 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

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

Per la seva seguretatPer 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



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
ga@data.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

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, 6è 2a
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

SALA I MOMPEL, Jordi
P. Manel Cerqueda, 3-5, 3r B
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 808345
ajs@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

SEMPERE I ALBERT, Arnau
C. Roureda de Sansa 32-34, 5è A
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 691 109
arnausempere@gmail.com
Número de col·legiat: 120

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, 5è 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

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

CALVET I SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2n 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, 5è 1a
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

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

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

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

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: 633 419
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
lmj.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 Escolls 1, 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808 720
orobitg.arq-eng@andorra.ad
Número de col·legiat: 08

OROBITG I PÉREZ, Ciro
Av. Meritxell, 20 Ed. Roc Escolls, 1 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808 720
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

SAENZ DALVENCIO, Ana
Ed. Duquesa, 4t 1a
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 838 511 / 328 571
amcsaenz@gmail.com
Número de col·legiat: 110

SANCHEZ SANCHEZ, Cesar José
C. Bonaventura Armengol, 10, 3è 4a
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, 5è 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 2n 3a
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

FERRIZ I CLAVIJO, Jaime
Av. Sant Antonio, 61, 5è 1a
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, 2n 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861 364 / 374 364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

GARCÍA I FRESNO, Anna
C. Prat de la Creu, 94, 5è 2a
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

MARINÉ I CASALS, Eduard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800 901
em@data.ad
Número de col·legiat: 95

MARTÍ I PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15, 1r D. Ed. El Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 71

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, 3r 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, 1r 1a
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

RIBA DE OLIVEIRA, Andreu
C. Sant Romà, Casa la Bordeta
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 831 231 / 347 025
ariba@gmail.com
Número de col·legiat: 133

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

RUIZ GIMENEZ, Marta
C. Josep Viladomat, 5, local 1A
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 829 636
info@de-linium.com
Número de col·legiat: 123

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, 6è 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

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, 6è 6a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 674 639
rando.diana@gmail.com

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

VILA I BRESCÓ, Josep Maria
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp. 3
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 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

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

Vocals
VÍCTOR BLASI PALACÍN 
JORDI CORNELLA AYERBE 
MIQUEL MERCÈ RODRÍGUEZ 
IVAN MORANTE JIMÉNEZ

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

Telèfon: 861202 
coaa@andorra.ad 

www.coaa.ad

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 

de  8.30 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

(s.e.): sense exercici

ADSERÀ BARRAL
ALCÁNTARA SÁNCHEZ

ALDOSA CASES
ALIS CIRERA

ALONSO FALIP
AMADO BRUNO

ARAJOL MIR
ARANZABAL ARRUTI
ARMENGOL GIRAULT

ARRIBAS CODINA
ASTRIÉ PADILLA
BALLESTÀ ALIAS

BANGERA
BARBOSA LEITAO

BARREDA ARANADA 
BASTIDA OBIOLS

BEA REBÉS
BEAL VILAGINES
BOIX NOGUERA

BOS JUANES
BREGOLAT TARRÉS

BRESCÓ RUIZ

Gerard
Zico
Salvador
Toni
Lluís
Sebastian
Joan
Eneko 
Joan
Aureli
David
Frederic
Sugreev
Fabio Emanuel
Joan
Daniel
Antoni
Xavier
Joan
Santi
Enric
Jordi

Col·legiats

LAUGA COURTIL
LLACH AIXÀS

LLOVERA MASSANA
LÓPEZ COBO
LOPEZ MIRMI

MAÑARICUA MARCO
MARQUÉS FELIU

MARQUILLÓ SORBES
MARTIN BRETONES

MARTÍNEZ MILVAQUES
MARTINEZ MORA

MESTRE RODRIGUEZ
MIQUEL GARCIA

MIRANDA CASTÁN
MITJANA CAMAÑES

MOA FERNÁNDEZ
MOLES BETRIU
MOLINÉ CANAL

MONFERRER MARSELLES
MUR VALBUENA

NOU ROSELL 
ORDOÑEZ TENORIO

OROBITG PÉREZ
ORTIZ GARCIA
OSORIO MARTÍ

PALACIOS ALBACAR
PALMITJAVILA DUEDRA

PALOMO PALAU
PASTOR VILANOVA

PÉREZ GOYA
PICANYOL BULLÓ
PICART MARTÍNEZ

PINTOS MORELL
PLA PORTELLA

PLANES OBIOLS
RAMÉNTOL PUIGGALÍ

REAL PARIS
REGUÉ DELGADO
REMOLINS ISANT

RIBA MAZAS
RIBA PORRAS
RIBA PORRAS

RIBERAYGUA MAGALLON
RIBERAYGUA SASPLUGAS

RICO FLOR
RIERA MARTINEZ

RIOS NARVAEZ
ROCA LOAN

RODRIGO MONSONIS
RODRIGUES FREITAS

RODRIGUEZ DE PELEATO
RODRÍGUEZ LÓPEZ

ROSSELL FALCÓ
ROVIRA BOTEY

ROZADOS LÓPEZ
SALA ANGUERA

SALA ORTEGA
SALINAS SERRAHIMA

SALVADÓ ESPOT
SALVADÓ MIRAS

SALVAT FONT
SÁNCHEZ MANGAS
SANGRÀ CARDONA

SANTACREU MARTINEZ
SANTACRUZ ALIS
SEGURA GRIFOLL

SOLANELLES MANUBENS
SOLÉ ARMENGOL

TARRÉS RODA
TOMÀS TOMÀS

TOR ARMENGOL
TORRES ARAUZ
TRAVÉ OBIOLS
TREMOSA FITÉ

TUSET RUIZ
ULIER FARRÉ

URBAN
VALDÉS ALEMANY
VENDRELL SERRA

VERDÚ MARQUILLÓ
VICENTE MORENO

VILA BONELL
VILA BRESCÓ

VILLARÓ PANTEBRE
VINYES RASO
VIVES GENÉ

ZAMORA FARRÀS

CADENA NAVARRO
CALVÓ ARMENGOL

CAMP GARCIA
CAMPOS ARAUZ

CAMPS LAYA
CAÑADELL MILLAT

CASALS SOLE
CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD
CHIRINOS CORASPE

CLEMENTE PEROPADRE
COLL DARAS

COMELLA ALÍS
COULON

DA COSTA SANTOS
DELGADO BERNAL

DEU PUJAL
DÍAZ MARIÑO
DIAZ MEDINA

DOMINGUEZ SANTOS
DURÓ GASET

EGEA NAVARRO
EROLES SENTENAC 

ESCORIZA MARTÍNEZ
ESPAR VENTANACHS 

ESPARRACH SALLENT
ESTANY VIDAL

ESTEL ARMENGOL

Jordi
Sílvia
Marc
Manel
Xavier
Núria
Victor
Cristian
Nathalie
Jordi
José Gregorio
Helena
Genis (s.e.)
Josep
Jean-Marc
Marcio
David
Jordi
Raimundo
Francisco Javier
Raúl
Lluís
Pere
Roland
Josep (s.e.)
Gerard
Xavier
Eron
Marc

Gerard
Pere
Eduard
Silvia
Pere
Andreu
Jaume
David
Carles
Jordi
Gerson
Xavier
Justo
Carlos
Eva
Rafel
Javier
Josep Lluís 
Jordi
Ferran
Joan
Esteban
Alfred
Josep Maria
Xavier
Javier
Vicenç
Juan Carlos
Ivan

Joan Marc
Ferran
Jordi
Luis Germán
Antoni
Francesc
Joan
Sílvia
Jordi
Mª Amparo
Victor
Ivan
Carles
Francisco José
Marc
Josep
Albert
Marc
Miriam
Jonathan (s.e.)
Laura
Juan Pablo
Joel
Valenti 
Joan Aitor 
Xavier
David
Miguel Luis
Marc

Óscar
Llorenç
Albert
Victor
Alexis
Josep Mª
Jordi
Pere
Romà
Nadal
Sergi
Pere
Sergi
Toni
Bonaventura
Cristina
Manel
Antoni
Ivan
Ricard
Filipo
Joan-Manuel
Bernabé
Ivan
Joan
Daniel
Claudi
Esteban
Eloi

Jordi
Albert
Jaume
Álvaro
Estanislau
Guillem
Pere
Josep
Jordi
Francesc (s.e.)
Frederic
Joaquim
Esteve
Óscar
Jordi
Martí
Francesc
Josep Mª
Hans
Guillem
Cèlia
Albert
Ana
Marc
Josep Maria
Ivan
Raul
David
Joan

ESTRELLA ARMENGOL
FARRIOL RAFEL

FAYAS RICO
FERRER LOPEZ
FERRER MAULL

FERRER PATERNA
FORNÉ ANGRILL
FORNÉ MASSONI
FORNER ROVIRA

GAJAS GIRALT
GAMBORINO MEDINA

GANYET CASELLAS
GARCÍA CASTILLO

GARCIA GALERA
GARCIA PASTOR
GAYTAN SANSA
GIL MARTÍNEZ

GONZALEZ BRUNAT
GONZÁLEZ RIDAO

GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO
GRAU NAVARRO

HERRERO CANTALAPIEDRA
HUARACHI ORTEGA

HUERTAS PUIGDEMASA
JIMENEZ BELTRAN

JIMÉNEZ TIERNO
JORGE SECO

JURADO GÓMEZ
LANZA HORTAL



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

Av. d'Enclar, 111
Ed. Santa Coloma Parc
AD500 Santa Coloma
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. 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

INSTAL·LACIONS LUCIANO 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

anys al vostre servei 47

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



Carretera de la Comella, 4-6      AD500 Andorra la Vella      Andorra      tel. (+376) 802 626      www.jocor.ad

BANYS

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. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 801 020
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



www.bellacer.com

c/ La Plana, 4
SANTA COLOMA
PRINCIPAT D’ANDORRA
Tel. +(376) 72 23 04
comercial@bellacer.ad

La natura al servei del gres
41 Pro de 41zero42 adapta la vegetació al teu entorn.



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

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

És una veritable obra d’art per a la seva casa.
Confi guri la seva porta d’entrada ideal 
elegint entre els infi nits materials, colors,
formes, vidres i equipaments.
Sempre amb la màxima seguretat i funcionalitat.



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%.



www.bellacer.com

La geometría amb estil crea disseny
per aplicar als paraments verticals de casa teva.

c/ La Plana, 4
SANTA COLOMA
PRINCIPAT D’ANDORRA
Tel. +(376) 72 23 04
comercial@bellacer.ad AV JOAN MARTÍ, 127 · AD200 ENCAMP  · T 731 590 · siep@andorra.ad

FINESTRES

www.siepandorra.com

ALUMINI PVC MIXTA (Fusta-Alumini)

Les finestres 
més eficients

MÍNIM CONSUM, MÀXIM CONFORT



  

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

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

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

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

entorns més sostenibles

S.L.U.



A 
estem especialitzats en la subcontractació 
de personal en el sector de la construcció. 
Gaudim d’un gran prestigi al país i 
col·laborem amb les principals empreses, 
sempre oferint un nivell d’exigència òptim.

Les entitats més reconegudes han 
dipositat la confiança en nosaltres, amb 
una gran experiència i que compleix 
amb els models més exigents de qualitat. 
Comptem amb una plantilla àmplia 
formada per professionals qualificats per 
a realitzar qualsevol obra. Per compromís i 
exigència, en cada projecte complim amb 
tots els estàndards de qualitat exigits, amb 
uns acabats impecables. 

La satisfacció dels clients és el nostre 
principal aval.

L’equip està format per operaris 
especialistes: peons especialitzats, paletes 
2a, ferrallistes, encofradors, plaquistes, 
guixaires, picapedrers, serrallers, pintors, 
paletes especialitzats, pissarristes i 
gruistes. També caps d’equip: ferrallistes, 
encofradors i encarregats dels plànols. Així 
com tècnics en: treballs verticals, façanes 
ventilades i polidors d’acer inoxidable.

Els nostres operaris, a més, compten amb 
les titulacions requerides per la legislació 
vigent del Govern d’Andorra en: formació 
en riscos laborals, en altura i visites 
mèdiques.

Construir és 
el nostre art

Prestigi i reconeixement
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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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revista_FAE_forfets_roaming.pdf   1   28/5/18   10:55

ELS FORFETS HAN CRESCUT

 Pensant a compartir
Que ràpid passen les vacances! I quantes experiències que vivim en aquest, sempre 
curt, espai de temps! Ara, per sort, les imatges recents que retenim a la memòria, les 
podem guardar en els nostres telèfons intel·ligents i, sense esperar al nostre retorn 
al punt d’origen, no podem negar que ens agrada compartir-les com més aviat millor, 
si pot ser al moment.

Sent conscient de totes aquestes condicions que ens caracteritzen, durant l’estiu 
Andorra Telecom ha realitzat una sèrie de promocions aplicables sobre els nostres 
forfets contractats, que han facilitat poder compartir les vivències estivals al mateix 
preu.

Des de l’empresa de telecomunicacions s’havien establert 
uns objectius molt clars, tals com continuar fomentant 
els forfets amb roaming inclòs per tal que el client vagi 
normalitzant l’ús de la veu i les dades quan surt per la 
frontera, recordant que sempre és millor preparar el servei 
abans de sortir del país, així com potenciar els canals digitals 
per tal que el client es pugui autogestionar els productes.

Els resultats han estat molt satisfactoris, ja que durant els 
dos mesos de promoció s’hi han adherit 1.202 clients i pel 
que fa a les interaccions realitzades des del portal web 
d’Andorra Telecom, s’han disparat fins a multiplicar-se per 7.

Cal destacar altres dades que mostren l’èxit de les propostes 
que s’han fet des de la parapública, entre les quals el 
tancament del mes de juliol amb 5.224 clients que han gaudit 

d’aquests forfets amb roaming inclòs, ja sigui amb el forfet 
35, 59 o 79. Entre tots ells podem resoldre que el consum 
mitjà ronda el GB a Espanya, França i Portugal.

La promoció com a tal consistia en ampliar les possibilitats 
de cadascun dels forfets, així doncs, el nostre forfet 29 
passava a ser un forfet 35, amb 3GB de dades en roaming 
incloses; el forfet 49 passava a ser 59 amb 5GB de dades 
en roaming incloses i el forfet 69 passava a ser un forfet 79 
amb 8GB de dades en roaming incloses, sempre a Espanya, 
França i Portugal i pel mateix preu que ja veníem pagant.

I amb les vacances liquidades és moment per repassar les 
xarxes socials i enyorar els moments que hem viscut, ara 
bé, les hem pogut compartir amb tots com si no haguéssim 
sortit de casa. 
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Aquesta tardor i, com no, el proper curs polític, social i econòmic, es presenten força 
interessants. Tots tenim molts reptes per resoldre tant a nivell nacional com polític: aeroports, 
heliports, edificis emblemàtics, plataformes esquiables, marques d’esquí unificades, candidats 
a les eleccions, dates de les eleccions i, el més important, programes polítics realistes i que 
es puguin dur a terme, els empresaris ja fem prou intentant mantenir les nostres 
empreses i creure’ns les dades i les estadístiques de pujades i baixades dels 
turistes i els visitants, dels increments, o no de les importacions i les 
exportacions. Ball de xifres i dades que hem d’assimilar i digerir per a 

prendre les millors decisions possibles. L’encaix amb els nostres veïns continua sent cabdal 
per a la nostra estabilitat i les turbulències generades pels nostres veïns les hem de 
saber encaixar i adaptar per tal que les afectacions de les mateixes siguin les més 
minses possibles. Doncs quatre mesos per acabar l’any i Déu ni do els reptes i les 
cruïlles que haurem d’afrontar.
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XV)

El gas radó
Descobert el 1900 per 
F.E. Dorn, va ser aïllat 
el 1908 per W. Ramsay 
i R.W. Gray. Li són 
coneguts 18 isòtops, 
tots radioactius, com 
el Toró 220 Rn i l’Actinó 
219 Rn, o el mateix 
Radó 222 Rn, que 
s’origina a partir del 
radi 226 Ra, a través 
de radiació alfa (α). 
Té una vida de 3,8 dies 
i origina Poloni per 
emissió α. És incolor, 
inodori insípid. És 
lleugerament soluble, 
i més en líquids 
orgànics.

El gas radó és un gas radioactiu, de nombre atòmic 86 i símbol 
Rn. Pertany al grup 0 (zero), o més pesant, dels gasos nobles 
de la taula periòdica.

EL RADÓ 

té una elevada toxicitat, 
tant per ell mateix com pel 
Poloni que origina en la seva 
desintegració radioactiva.

EL GAS 

passa a l’atmosfera o a l’aigua 
i en respirar l’aire o beure 
l’aigua que contenen el gas, 
s’incorpora al nostre cos.

Té aplicació en medicina, 
(substituint el radi) en el 
tractament de tumors per la 
seva durada i en altres camps 
per les propietats ionitzants.

Entre les radiacions naturals 
mesurables el gas radó 
és, segurament, el que té 
unes incidències negatives 
més conegudes i evitables 
tot i que encara ens resulti 
bastant estrany.

Les altres radiacions naturals, 

tals com la radioactivitat 
artificial, els camps elèctrics 
continus (electrostàtica), els 
camps magnètics continus 
(magnetostàtica) i la ionització 
de l’aire, es continuen veient 
com allunyats i rars, però avui 
ja ho han deixat de ser.

El gas radó es produeix per 
desintegració de determinats 
nuclis atòmics inestables 
d’origen terrestre, i, per tant, 
prové del subsòl.

Però també prové de materials 
de construcció que en la seva 
formació han incorporat els 
minerals que el contenen.

Entre aquests materials 
destaquen el guix químic 
(fosforita), el formigó blau 
(formigó alleugerit nòrdic), 
aïllaments de forjats (formats 
per escòries de carbons 
minerals amb vetes d’urani), 
pedra tosca natural, colors 
esmaltats d’urani, rajoles 
ceràmiques i pissarra negra.

S’atribueix un 20% de la 
presència del gas radó als 
materials de construcció.

El gas passa a l’atmosfera o a 
l’aigua i en respirar l’aire o beure 
l’aigua que contenen el gas, 
s’incorpora al nostre cos.

Segons els Comitè científic 
UNSCEAR de les Nacions 
Unides sobre els efectes de 
la radiació atòmica, el gas 
radó per inhalació és la font 
de radiació natural i artificial 

més important a la qual estem 
exposats, contribuint en un 
43% del total de la radiació 
rebuda. 

Els raigs gamma terrestres hi 
contribueixen en un 19%, els 
raigs còsmics en un 15%, la 
ingestió per aliments i aigua 
en un 12% i els tractaments 
mèdics en un 11%.

S’atribueix al gas radó al 9% 
dels càncers de pulmó a 
Europa. És la segona causa de 

El gas radó

Mapa del potencial de radó d’EspanyaLlegenda

P90 superior a 400 Bq/m3

P90 entre 301 i 400 Bq/m3

P90 entre 201 i 300 Bq/m3

P90 entre 101 i 200 Bq/m3

P90 inferior a 100 Bq/m3

Aplicació web per al CSN del mapa del 
potencial del radó d’Espanya.

Atenció, els polígons utilitzats en aquest 
mapa estan simplificats a causa de la 
limitació de dimensions d’entitats de la 
plataforma de ArcGIS Online.

Informació

Aparell de medició digital Rstone de la casa Rsens

Membrana anti radó
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càncer de pulmó després del 
tabac.

El gas radó es desintegra 
directament al pulmó, es 
dissol en els fluïds corporals 
i es reparteix per tot 
l’organisme.

Els subproductes radioactius 
de la seva desintegració, 
com el Poloni, el Bismut i el 
Plom, s’adhereixen a la pols 
fina i també poden penetrar 
al pulmó, on produeixen 
càrregues elevades de 
radiació alfa, beta o gamma 

a través de la successiva 
desintegració.

La consciència generalitzada 
de la seva presència i 
l’afectació en els habitatges, 
sobretot els que es troben a 
ran de terra, es va començar 
a tenir present a partir 
dels anys 80 del segle 
passat, quan un enginyer 
nuclear, Stanley Watras, 
va fer mesuraments al seu 
domicili.

El gas radó ascendeix 
fins a la superfície de 

la Terra i penetra en els 
edificis a través de les 
esquerdes en parets i 
murs sota el nivell del 
terreny, pels espais entorn 
de les canalitzacions, 
les fissures o els espais 
en la fonamentació o la 
pavimentació, les juntes de 
construcció, l’aigua corrent 
o l’aigua de pous, les 
aportacions de l’exterior, o 
pels desguassos.

El radó es mesura en 
Becquerels per metre cúbic 
(Bq/m³).

El Becquerel és una unitat 
equivalent a una transició 
nuclear per segon.

Segons l’IBN alemany, 
es consideren valors no 
significatius per sota dels 30 
Bq/m³, dèbilment significatius 
entre 30 i 60, fortament 
significatius entre 60 i 200 i 
extremadament significatius 
per sobre dels 200 Bq/m³.

Es considera que per cada 
100 Bq/m³ de gas Radó 
s’augmenta el risc de càncer 
de pulmó d’un 10 a un 15%.

Mapa del potencial de radó d’Espanya

A França

Als EEUU es pren com a 
referència els 148 Bq/m³ i 
l’OMS té la referència 100 
Bq/m³.

A partir del 6 de febrer del 
2018 ha entrat en vigor la 
directiva EURATOM del 
5/12/2013 per a les radiacions 
ionitzants (capaces de 
produir ions directament o 

indirecta, és a dir de trencar 
àtoms), que fixa els nivells 
de referència en una mitjana 
anual de concentració 
d’activitat en l’aire no 
superior als 300 Bq/m³. 
Obliga a prendre mesures als 
estats membres de la Unió 
Europea per a identificar 
els habitatges amb risc de 
superar aquests valors.

Les solucions per a reduir 
o evitar els nivells alts de 
gas radó són diverses i 
consisteixen en ventilar 
correctament i de manera 
continua (amb corrent d’aire 
natural o forçada), utilitzar 
forjats o buits sanitaris 
ventilats, usar membranes 
antiradó o bé construir 
arquetes d’extracció.

Conèixer els valors del 
gas Radó, sigui amb 
mesurament químic o sigui 
amb mesurament digital, 
és el primer pas i un factor 
més per tal d’acostumar-
nos a ser exigents amb 
la nostra salut, també en 
relació a l’habitatge que 
ens aixopluga.

Figura 5: Mitjanes per departaments de les activitats volumètriques del radó (Bq/m3) 
a l’hàbitat francès 

(Mostra: França metropolitana , 12.641 medicions, gener del 2000)

Mitjanes aritmètiques per 
departaments en Bq/m3

Mapa del potencial 
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Ja feia temps que es gestava el canvi d’ubicació de la base d’operacions del servei de Conservació i Explotació 
de carreteres (COEX), situada actualment a l’antiga plaça de braus d’Andorra la Vella i en la qual estaven en 
règim de lloguer.

El passat mes d’abril, el Consell de Ministres va aprovar la proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi 
Torres, sobre l’adjudicació definitiva dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció 
de la nova base del COEX.

Aquesta nova base del servei de carreteres se situarà en un terreny propietat de Govern, sota els viaductes 
d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, a la parròquia d’Encamp. A més de l’alliberament de la 
despesa del lloguer actual, la nova ubicació permetrà una millora en la col·laboració entre els equips de treta 
de neu o actuacions necessàries entre les dues valls i facilitarà la mobilitat dels vehicles necessaris en cas de 
retencions tant en una vall com en l’altra.

Finalment, el guanyador del concurs públic obert als professionals de l’arquitectura va ser Lluís Ginjaume 
Gratacós, titular del Taller d’Arquitectura i Tècnica, SAU. Aquest serà el responsable de la redacció i la direcció 
de les obres d’aquest projecte.

Amb aquesta obra es millora la possibilitat d’adaptació de les necessitats del cos per resoldre les incidències 
que es puguin donar al llarg i ample del país, ja que la nova ubicació està situada a prop del que seria el centre 
geogràfic del país. Alhora, les noves instal·lacions estaran equipades amb serveis i infraestructures adaptades 
per assolir la màxima qualitat i viabilitat de les accions a dur a terme.

TEXT: REDACCIÓ

Nova base del COEX

≤ 3r Premi: Engitec

≤ 2n 
Premi: Gil 
Arquitectura 
& Pau Iglesias 
Arquitectura

≥ 1r Premi: 
Ginjaume 
Arquitectura 
i Paisatge



Es proposa un volum que ocupa en 
alçada els buits que queden entre 
vials, mentre que un sòcol continu 
uneix tot l’edifici. 

Al sòcol, que es troba semiso·
terrat , s’hi ubiquen els espais 
d’emmagatzematge, aparcament i 
altres programes que no requerei·
xen tanta llum ni un accés directe. 

La planta baixa, on s’hi mouen les 
grans màquines de difícil  manio·
brabilitat , se situa al nivell del vial 
secundari que travessa la parcel·
la i  connecta els dos costats. 

La situació dels tallers de maqui·
nària pesada al mateix nivell del 
vial permet tenir zones d’espera i 
aparcament exteriors, així com un 
fàcil accés als tallers a peu pla. F i·
nalment, es reserva la planta su·
perior, que ja treu el cap per sobre 

del nus viari, per situar·hi l’espai 
d’oficines més obert al paisatge i 
a la llum natural.

Pel que fa a la materialització de 
l’edifici, es dissenya un tancament 
amb materials prefabricats i  l leu·
gers que configuren la nova cons·
trucció en franges horitzontals. 

L’edifici es fragmenta prenent 
l’escala de l’entorn i es va esgla·
onant per adaptar·se a les l ínies 
definides pels vials que creuen la 
parcel·la. 

La franja inferior, en contacte amb 
el riu, es realitza en formigó per 
solucionar el contacte amb el ter·
reny. 

Aquesta materialitat manté les 
geometries fluides i  circulars dels 
vials que l’envolten. 
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La nova ubicació per a la base del COEX, al cor 
de la xarxa viària del país, és un emplaçament 
idoni per a aquest equipament si tenim en 
compte la bona connectivitat que té amb les 
principals carreteres. Però alhora, aquesta 
connectivitat afegeix complexitat al projecte, ja 
que hi ha tres vials que creuen la parcel·la en 
diferents nivells a causa de la proximitat al nus 
viari del túnel de les Dos Valires. Així, la proposta 
s’adapta als vials i en resol els accessos.

TEXT, RENDERS I  FIGURES: GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE

CONCURS BASE DEL COEX · PRIMER PREMI

Tallers 
a Nivell

1_CONCEPTE Plataforma a nivell del vial se-
cundari per maniobra de vehicles 
pesats sense interrompre el trànsit

Gàlib màxim de la parcel·la per tenir  els 
tallers a nivell i amb 8m d’alçada lliure.

Sòcol inferior per emmagatzematge i aparca-
ment de vehicles lleugers deixant alçada per 
pas i treball de vehicles de càrrega.

>> NIVELL -2
El nivell -2 es des� na principalment a estacionament de proveïdors, personal 
i també places per tots els vehicles ofi cials del COEX (lleugers, furgonetes i 
pick-ups).

>> NIVELL -1
Al nivell -1, amb vistes al riu Valira i il·luminació natural, s’hi situa el programa 
des� nat a ofi cines i vestuaris. 
A l’interior s’hi distribueixen els aparcaments per a visites i tots els espais 
d’emmagatzematge de material i dels equips de conservació de carreteres. 
L’alçada lliure de 4’2m d’aquest nivell permet accedir-hi amb camionetes i 
que hi s’hi pugui treballar amb toros de càrrega. 

>> NIVELL 0
Tots els tallers mecànics, tant per vehicles lleugers com per pesats, i les zones 
d’estacionament de gran maquinària es distribueixen A NIVELL del vial se-
cundari. L’ampli espai d’accés als tallers, parcialment cobert i amb  places per 
a vehicles en espera o reparacions ràpides, evita maniobres a la maquinària i 
col·lapses de trànsit a la carretera. 
En aquesta gran plataforma sense desnivells també hi l’àrea de rentat, els 
magatzems de recanvis i la zona d’emmagatzematge de sal i central de sal-
morra.

>> NIVELL 1
La gran alçada d’aquests punts també permet situar els despatxos del res-
ponsable del taller i dels mecànics  en un altell amb bona visió i accés directe 
als tallers. 

>> NIVELL NUS VIARI
El terreny està situat a sota dels viaductes d’enllaç de la boca est del túnel 
de les Dos Valires. Els buits que queden entre els vials permeten disposar de 
més alçada lliure al nou edifi ci i en aquests punts s’hi col·loquen els tallers 
mecànics. 4
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vehicles lleugers
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vehicles lleugers

MAGATZEM
recanvis taller

TALLER REPARACIONS
vehicles pesats

TALLER MECÀNIC
pont elevador vehicles pesats
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APARCAMENT
visites i proveïdors

MAGATZEM
tanques grogues COEX

MAGATZEM
pals de neu

MAGATZEM
tanques protecció civil

MAGATZEM
barreres de seguretat
de ferro i fusta

MAGATZEM
tanques Andorra Turisme

RESIDUS
contenidors i brossa

magatzem conservació carreteres
equip COEX VALL NORD

magatzem conservació carreteres
equip COEX SUD

magatzem conservació carreteres
equip COEX VALL ORIENT

MAGATZEM
formigoneres
grups electrògens

5.08 m²

espai compressor

MAGATZEM
xatarra
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MAGATZEM
material divers

ESTACIONAMENT VEHICLES OFICIALS

MAGATZEM
senyals trànsit
senyals orientació
senyals obra, 

vehicles i dispositius auxiliars
ESTACIONAMENT VEHICLES OFICIALS ESTACIONAMENT VEHICLES OFICIALS

vehicles lleugers furgonetes i pick ups
ESTACIONAMENT VEHICLES OFICIALS

furgonetes i pick ups

MAGATZEM
material divers

estacionament personalestacionament personalestacionament personal

NIVELL -2
ZONA D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES OFICIALS COEX
Vehicles i dispositius auxiliars (8 unitats) 262,98 m²
Vehicles lleugers (10 unitats) 208,50 m²
Furgonetes i Pick-ups (11 unitats) 264,42 m²

ZONA D'ESTACIONAMENT VISITES
Proveïdors, visites i personal 333,02 m²

ZONA EMMAGATZEMATGE MATERIAL
Material divers 213,70 m²
Senyals trànsit, senyals orientació, senyals obra 204,51 m²

NUCLIS COMUNICACIÓ I CIRCULACIÓ
Nuclis d'escala i ascensor 102,61 m²
Circulació i maniobra 957,85 m²

LOCALS TÈCNICS
Zones destinades a instal·lacions 77,92 m²

TOTAL S. ÚTIL N-2 2.625,51 m²

TOTAL S. CONSTRUÏDA N-2 3.360,03 m²

NIVELL -1
ZONA MAGATZEM (EQUIPS DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES)
Equip COEX SUD 114,16 m²
Equip COEX VALL NORD 154,48 m²
Equip COEX VALL ORIENT 110,49 m²

ZONA D'ESTACIONAMENT VISITES
Proveïdors, visites i personal 125,56 m²

ZONA EMMAGATZEMATGE MATERIAL
Formigoneres, Grups electrògens 190,04 m²
Tanques protecció civil 102,84 m²
Pals de neu 39,21 m²
Tanques grogues COEX 72,44 m²
Barreres de seguretat de ferro i fusta 72,80 m²
Tanques Andorra Turisme 64,20 m²
Espai Compressor 40,12 m²
Xatarra 122,59 m²
Residus. Contenidors i brossa 33,44 m²

NUCLIS COMUNICACIÓ I CIRCULACIÓ
Nuclis d'escala i ascensor 103,15 m²
Circulació i maniobra 640,24 m²

LOCALS TÈCNICS
Zones destinades a instal·lacions 13,76 m²

ZONA DESPATXOS
Despatxos responsables COEX 125,83 m²
Despatx recepció 43,12 m²
Sala reunions, multimèdia 82,29 m²
Sala emmagatzematge roba 13,58 m²
Sala emmagatzematge recanvis 12,55 m²
Magatzem material neteja 7,08 m²
Banys homes i dones (entrada) 11,55 m²
Passadís, circulació 233,84 m²

ZONES COMUNS DESPATXOS
Zona sala menjador - office - cuina 47,49 m²
Zona Banys homes, dones i minus 33,72 m²
Dormitori - zona descans 51,76 m²
Vestidors amb taquilles homes 66,90 m²
Vestidors amb taquilles dones 20,16 m²

ZONES COMUNS TALLER MECÀNIC
Vestuaris mecànics 45,50 m²
Lavabos - dutxes 23,60 m²
Espai rentadora - secadora 5,85 m²

TOTAL S. ÚTIL N-1 2.824,34 m²

TOTAL S. CONSTRUÏDA N-1 3.360,03 m²

NIVELL 0
TALLER MECÀNIC
2 Tallers mecànics vehicles lleugers 431,96 m²
2 Tallers mecànics vehicles pesats - fossa 271,35 m²
1 Taller reparacions vehicles pesats 176,13 m²
1 Taller pont elevador 140,56 m²

DESPATXOS TALLERS (NIVELL 1)
Despatx responsable taller mecànic
Despatx mecànics

MAGATZEMS RECANVIS
Magatzem 1 recanvis 166,27 m²
Magatzem 2 recanvis 133,66 m²
Magatzem 3 recanvis 152,31 m²

ZONA D'ESTACIONAMENT EXTERN VEHICLES EN ESPERA
4 places vehicles lleugers en espera 96,72 m²
3 places vehicles industrials en espera 127,30 m²

ZONA EMMAGATZEMATGE RESIDUS - RENTAT VEHICLES
Zona emmagatzematge residus (olis, bateries...) 40,00 m²
Zona màquina rentar vehicles i peces 30,99 m²
Fossa rentat vehicles 63,69 m²

NUCLIS COMUNICACIÓ I CIRCULACIÓ
Nuclis d'escala i ascensor 86,14 m²

ZONA EMMAGATZEMATGE MATERIAL
Sitges de sal i salmorra 78,53 m²
Emmagatzematge de sal i sorra 107,97 m²

ZONA APARCAMENT EXTERIOR
Camions i dumpers* (10 unitats) 320,00 m²
Maquinària pesada* (5 unitats) 233,54 m²
Camions llevaneus (7 unitats) 256,65 m²

TOTAL S. ÚTIL N0 2.913,77 m²

TOTAL S. CONSTRUÏDA N0 3.992,81 m²
*plataforma sobre el riu opcional

TOTAL BASE DEL COEX
S. ÚTIL S. CONSTRUÏDA

NIVELL -2 2.625,51 m² 3.360,03 m²
NIVELL -1 2.824,34 m² 3.360,03 m²
NIVELL -0 2.913,77 m² 3.992,81 m²

TOTAL BASE DEL COEX 8.363,62 m² 10.712,87 m²

PRESSUPOST ESTIMATIU
Pressupost (€)

FASE 1 3.500.000,00 €
FASE 2 1.500.000,00 €

TOTAL BASE DEL COEX 5.000.000,00 €

NOTA: El pressupost no inclou la plataforma sobre el riu. El programa de l’edifi ci també funciona sense 
la plataforma. La seva realització es pot preveure en una fase posterior.

PLANTA NIVELL N-2   e1:450

PLANTA NIVELL N-1  e1:450

PLANTA NIVELL 0   e1:450

2_ ADEQUACIÓ AL PROGRAMA

FAÇANA al riu Valira ///  S’hi aboquen els espais d’ofi cines i els tallers per disposar de ven� lació i llum natural a través d’una façana lleugera de policarbonat. 

SECCIÓ LONGITUDINAL   e1:450

ALÇAT LONGITUDINAL   e1:450

PLATAFORMA A NIVELL del vial d’accés ///  S’hi distribueixen tots els tallers mecànics i els estacionaments per a vehicles pesats. 

TALLERS A NIVELL
“BASE DEL COEX”



Es té en compte l’entorn natural de la zona, 
en la qual es troba el riu Valira d’Orient amb 
els prats i les muntanyes que l’envolten. A 
causa de la gran dimensió del projecte, la 
proposta considera necessari el control 
volumètric per tal de minimitzar·ne l’im·
pacte visual. Amb aquest objectiu, l’edifici 
proposat ocupa tota la parcel·la al vessant 
est del riu per a complir el programa funci·
onal i no créixer massa en altura.

L’edificació està plantejada per a integrar·hi 
els espais actuals. Proposa un gran sòcol 
natural que conté la part més industrial, 
de tallers i vehicles, que queda ocult sense 
impactar visualment i del qual sobresurt 
un element més visible, corresponent a la 
part d’oficines que mostra l’obertura cap al 
vessant sud i adquireix cert protagonisme.

La proposta ofereix els acabats exteriors de 
les plantes del soterrani -1 i 0 amb un mur 
d’escullera, un mur acabat amb gabions de 
pedra i rematat a les parts altes de la fa·
çana amb taulons de fusta natural. La inte·
gració més d’acord amb l’entorn la matisen 

amb materials petris, fusta i vegetals, per 
altra banda, d’aquesta base en surt el con·
cepte més modern per a la zona d’oficines, 
amb acabats de formigó, metall i vidre.

L’edifici busca ser passiu energèticament 
i sostenible. Es mira de reduir els costos 
ambientals amb el màxim de materials 
naturals i de la zona; minimitzar el consum 
energètic per la banda dels aïllaments pe·
rimetrals, de coberta, tancaments més efi·
caços i continus, però també aconseguint 
l’estanquitat dels espais per a tenir un nivell 
zero d’infiltracions no controlades.

En una zona de muntanya on hi fa un clima 
fred es té en compte el bon aïllament dels 
tancaments i les cobertes en tot el projecte 
i la millor orientació de la zona d’oficines al 
sol per poder aprofitar les aportacions so·
lars al màxim.

La comunicació en horitzontal i en verti·
cal dels diferents espais estan plantejades 
per a poder enllaçar eficientment totes les 
zones del projecte. En un mateix nivell els 

espais estan majoritàriament comunicats i, 
al ser oberts, són totalment accessibles. La 
idea és configurar zones polivalents, funci·
onals i reconfigurables segons les necessi·
tats futures. A més el projecte possibilita la 
comunicació sense barreres arquitectòni·
ques. 

Es respecta al màxim l’adequació al pro·
grama i es planteja una bona solució de 
projecte amb el criteri d’unificar el perso·
nal en les zones de treball i serveis, i les 
zones de vehicles i emmagatzematge en 
les parts més adients i amb els criteris i di·
mensions demanats.

Amb tot, seguint els requeriments exigits, 
des del projecte també ofereix uns punts 
de càrrega de vehicles elèctrics tant inte·
riors com exteriors, unes places d’aparca·
ments adaptades amb punts de recàrrega 
i de les màximes zones de terrasses i zones 
enjardinades que aporten calidesa i quali·
tat de servei als usuaris i segueixin el criteri 
general de millora dels requeriments mà·
xims que busca el projecte.
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L’empreses d’arquitectura Gil Arquitectura & Pau Iglesias Arquitectura van ser les que van obtenir la 
medalla de plata en la resolució del concurs públic convocat pel Govern d’Andorra, per a l’adjudicació 
dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de la nova base del COEX.
Com en les anteriors propostes, la ubicació de la nova base del COEX es planteja en el terreny situat 
sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, de la mateixa manera, es concep el 
projecte com una reordenació amb millora de l’entorn actual. 
En el projecte presentat hi ha la possibilitat de poder·lo desenvolupar en dues fases: la primera per a la 
zona del taller mecànic i una segona per a l’àrea de conservació i explotació.

TEXT:  REDACCIÓ · RENDERS: GIL ARQUITECTURA & PAU IGLESIAS ARQUITECTURA

CONCURS BASE DEL COEX · SEGON PREMI

Periscopi
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En la seva proposta, ENGITEC, presenta un edifici 
sostenible que respecta les infraestructures pree·
xistents i aprofita al màxim les diferents interven·
cions ja realitzades en el moment de l’execució de 
la boca est del túnel de les Dos Valires, emplaça·
ment on s’ubicarà la nova base d’operacions del 
servei de carreteres. En la proposta, la nova base 
del COEX ocupa la totalitat de l’espai residual 
generat per la boca del túnel, aprofitant els di·
ferents accessos dels vials ja existents, d’aquesta 
manera es busca millorar el funcionament tant 
del nus viari com de la nova base del COEX.

El projecte consta de dos volums diferenciats vin·
culats al programa i a les fases d’execució, exe·
cutables per separat. La part inferior, FASE 1, si·
tuada per sota del nus de la boca del túnel, conté 

tots els elements vinculats a la primera fase de 
tallers. Els espais més tancats i vinculats al tre·
ball de manteniment dels vehicles i de magatzem 
dels diferents materials. Enllaçada a aquesta part 
hi trobem la fase dos del projecte, on hi ha els 
aparcaments per a tota la maquinària i les ofici·
nes i la zona per als treballadors. Els aparcaments 
se situen a les cotes inferiors, vinculades al vial 
existent, per tal de facilitar la connexió amb la 
carretera. En la FASE 2, l’edifici creix verticalment 
superant la cota del vial d’accés al túnel. A la part 
superior, com a element exempt, es proposa una 
edificació fita que albergarà les oficines i les parts 
del programa respecte als diferents treballadors 
de l’empresa. Aquest element tindrà una com·
posició diferent de la seva part inferior amb una 
façana·coberta continua de zinc, amb els testers 

vidrats. A la façana sud s’hi col·loca 
un element vertical de protecció so·
lar.

Pel que fa a la il·luminació, l’edifici 
busca aprofitar la llum de manera 
natural amb una doble finalitat: mi·
nimitzar el consum energètic i so·
bretot, maximitzar el confort lumínic 
sense precedent en un edifici desti·
nat a l’aparcament i el taller de vehi·
cles.

Defuig de la incidència directa del sol 
en la façana sud·est, vinculada a l’ús 
d’oficines, amb proteccions solars a 
base de làmines verticals.

En aquelles zones que requereixin en·
llumenat artificial, aquest serà amb 
llums LED de baix consum. La gestió 
de l’enllumenat a les zones comunes 

de l’edifici es realitzarà mitjançant 
detectors de presència que activaran 
o desactivaran de manera automàtica 
les diferents zones d’enllumenat.

En l’àmbit d’eficiència energètica ac·
tiva s’utilitza com a sistema de cli·
matització la bomba de calor d’alta 
eficiència amb recuperació d’energia.

Pel que fa a la climatització, l’edifici 
comptarà amb sondes de temperatu·
ra per aconseguir el màxim confort a 
cadascuna de les zones. Les renova·
cions de l’aire es realitzaran a partir 
de recuperadors de calor, que apro·
fitaran l’escalfor de l’aire extret per 
escalfar l’aire nou i realitzar un estalvi 
energètic important.

En l’apartat dels materials, el projec·
te proposa la utilització de materials 

resistents i de reconeguda durabili·
tat, com el formigó, el policarbonat 
o l’alumini.

La façana de l’edifici proposat és po·
licarbonat, que es diferencia de la 
resta per un cost reduït i per la resis·
tència als cops i als agents climato·
lògics. L’ús de les noves tecnologies 
arriba a partir de la instal·lació de 
plaques tèrmiques per a la producció 
d’aigua calenta sanitària i suport de 
la calefacció.

La pell de l’edifici permet la neteja 
de tota la façana sense necessitat 
d’ús de cap recurs especial. La utilit·
zació de materials eficients i de fàcil 
manteniment: alumini, vidre, formigó 
i policarbonat, fa que les despeses 
destinades a la neteja i manteniment 
siguin mínimes. 

L’empresa d’Arquitectura i Enginyeria Andorrana ENGITEC, va rebre el tercer premi en 
la resolució del concurs públic convocat pel Govern d’Andorra per a l’adjudicació dels 
treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de la nova base 
del COEX.

TEXT I RENDERS: ENGITEC

CONCURS BASE DEL COEX · TERCER PREMI

Menys és més
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El passat 5 de juny es va celebrar el dia mundial del medi ambient, i com que no volem que 
la conscienciació i la preocupació per aquest aspecte quedin limitades a una sola jornada 
en el calendari, ens interessem per com està la situació a casa nostra i quins plans tenen 
les institucions en aquest aspecte. Per això, aprofitant l’estela que queda després de la 
celebració d’aquest dia, entrevistem al director de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern 
d’Andorra, Marc Rossell, perquè ens faci 5 cèntims sobre el tema pel que fa al Principat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS : ÒSCAR LLAURADÓ / ALBERTO LORENZO / FLICKR GOVERN / MINISTERI MEDI AMBIENT

ENTREVISTA A MARC ROSSELL
DIRECTOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DEL GOVERN D’ANDORRA

Aprofitant les bones temperatures que l’estiu propor-
ciona al país, la primera acció que ens presenta tracta 
sobre l’Estratègia Nacional del Paisatge, que es basa en 7 
objectius bàsics. La proposta d’aquests objectius «es va 
elaborar via participació pública, fet que demostra 
un gran interès i mostra que no està definida pròpi-
ament pel govern».

Els tres primers objectius (1, 2 i 3) fan referència al paisatge, el primer es basa en els paisatges 
d’alta muntanya, de qualitat i ben conservats com a espais, i en la necessitat de continuar preser-
vant-los. El segon objectiu es basa en la revaloració del paisatge rural, considerat el més familiar i 
proper, el que podríem anomenar de «proximitat», al qual ens podem escapar amb més facilitat. 
L’objectiu 3 destaca els paisatges urbans, ben delimitats i ben acollits per al turista que ens visita i 
alhora, agradables per a viure-hi.

Referent a l’objectiu 4, s’ha fet èmfasi en les carreteres, 
per aconseguir que siguin més respectuoses pel que fa a 
la morfologia d’integració en el paisatge. 

Minimitzar els impactes paisatgístics de les grans instal·lacions turístiques i de lleure, perquè siguin 
respectuoses amb l’entorn que les envolta, són les premisses de l’objectiu 5. 

En l’objectiu 6, la diversificació del turisme donant-li a 
conèixer els paisatges, els seus valors i que els respecti, 
són les intencions més destacades. 

I l’últim, el que fa 7, és promoure accions que apropin la població i els visitants al coneixement i 
l’estima cap a l’entorn natural en què vivim.

Tots aquests punts estan lligats a la formació i la comuni-
cació corresponent per part dels agents implicats perquè 
arribi de la millor manera als ciutadans i els visitants del 
país.

En el marc de l’Estratègia Nacional del Paisatge, el Govern acaba d’aprovar el Pla sectorial d’infra-
estructures verdes, que té com a principal objectiu acostar l’entorn natural a la ciutadania com a 
espai de lleure i per afavorir una mobilitat sostenible. La primera fase d’aquest pla preveu la creació 
d’una xarxa de camins que uneixi de manera continua des de Sant Julià de Lòria fins al Parc Natural 
de Sorteny. Un conjunt d’itineraris continus i espais oberts de gran interès paisatgístic, ambiental 
i cultural que permeten la mobilitat sostenible i no motoritzada de les persones, i contribueixen a 
millorar la qualitat de la vida i la bona salut del territori andorrà.

«les alternatives més sostenibles 
s’acabaran imposant 

en el consum en general»
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Els objectius d’aquesta xarxa són: facilitar la mobilitat sostenible, oferir una forma alternativa més respectuosa per re-
córrer i descobrir el país a visitants i turistes d’Andorra, reduir les emissions contaminants de gasos d’efecte hivernacle, 
fer valdre el patrimoni natural, cultural i històric així com millorar la connectivitat dels espais d’interès natural.

D’altra banda, apostant per iniciatives sostenibles per arribar amb aquest 
concepte de mobilitat en tots els àmbits i els circuits del territori, el Govern i 
els comuns, amb el suport de FEDA, han engegat el projecte de bicicleta elèc-
trica compartida, Cicland. Compta amb un total de 50 bicicletes repartides en 
estacions a totes les parròquies, i s’ha ideat tenint en compte els resultats de 
l’enquesta fet a la ciutadania.

Tot i que el projecte està en la primera fase i en període de proves, i no havent rebut cap retorn negatiu pel que fa a la 
proposta, Rossell es mostra confiat en què, «un cop estigui tot el sistema implementat, aquest tipus de vehicles 
vagin substituint als que utilitzen productes contaminants», ara bé, són conscients que caldrà un esforç per 
adaptar les vies del país a aquest tipus de vehicles, tals com podrien ser carrils bici segregats de la resta de vehicles, 
esforç que destaca que «ja s’ha començat a fer per part dels comuns i el Govern».

De moment però, tot i que el contracte està tancat pel que fa al nombre d’esta-
cions i de vehicles disponibles, no vol dir que no sigui un servei amb possibili-
tats d’ampliació, ja que, per exemple, es podria arribar a acords amb empreses 
amb un cert nombre de treballadors als quals se’ls pugui facilitar, mitjançant 
un estudi de mobilitat, l’accés al servei, fent així un desplegament major d’es-
tacions per augmentar aquest tipus de desplaçaments.

En l’àmbit de reciclatge i generació de residus, tenint en compte que el lema del dia mundial del medi ambient tractava 
sobre la reducció de l’ús del plàstic, qüestionat sobre aquest tema, Rossell ens destaca que «s’ha fet èmfasi en la 
prevenció i en adoptar mesures per dissuadir la seva utilització». Seguint les recomanacions que es fan des 
d’Europa, es pretén reduir primer les bosses de plàstic, seguit del plàstic en general, com poden ser els gots, els coberts 
o els productes d’una sola utilització fets d’aquest material.

El Govern, avançant-se a les mesures preses per les institucions europees, l’any 
2012 ja va posar en marxa el primer reclam per reduir l’accés a les bosses de 
plàstic, amb un reglament que obligava a cobrar-les. Amb aquesta acció es va 
reduir considerablement el seu ús, però amb el temps la ciutadania s’ha adap-
tat a haver de pagar-les i s’ha tornat a incrementar la demanda. Per això ara 
s’ha aprovat un nou reglament amb mesures complementaries per reduir-ne 
l’ús i amb un encariment del preu.
Amb l’esperança que no es torni a incrementar l’ús de les bosses de plàstic, 
Rossell es mostra «confiat en el fet que les alternatives més sostenibles 
s’acabaran imposant en el consum en general».
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Pel que fa al reciclatge, Rossell ens situa en el Pla Nacional de Residus, iniciat el 
2001 que actualment estem en la recta final, ja que s’assoleix el 2020. Després 
d’aquesta data està previst que s’iniciï un nou pla que, ressalta, «hauran de 
tenir uns objectius més ambiciosos».

Actualment s’està fent una campanya, conjuntament amb els comuns, ja que és una competència que recau en ells, 
d’inspecció de reciclatge en el sector de l’hostaleria, ja que a causa de la gran afluència de turistes, l’obligació per part 
d’aquests establiments és una acció molt important en la lluita contra el malbaratament i la generació de residus.

Paral·lelament s’està fent una campanya porta a porta a la ciutadania, però 
també a peu de contenidor, al carrer, per informar a la població i recaptar les 
dades necessàries sobre les mancances o les necessitats respecte a l’accessi-
bilitat als dipòsits urbans. Alhora també s’està treballant en l’àmbit turístic i, en 
aquest sentit, tenen alguna proposta que presentaran ben aviat.

Per fomentar totes aquestes iniciatives i incrementar la conscienciació, des d’Andorra Sostenible es preveu insistir mitjan-
çant campanyes d’assessorament i ajuda a empreses, escoles i col·lectius per fomentar la sostenibilitat en tots els àmbits.

Tot i que en xifres absolutes les quantitats referents als nivells de reciclatge 
encara no estan tancades, Rossell sí que constata que «hi ha hagut una 
reducció considerable pel que fa al paper, gràcies a la implementació 
dels sistemes digitals en tots els àmbits», el vidre està bastant estabilit-
zat, ja que és possiblement el residu que menys dubtes genera i pel que fa als 
envasos, un cop superada la crisi, hi ha hagut un increment donat perquè cada 
cop consumim més productes envasats. En aquest aspecte, «s’estan fent 
campanyes per incentivar el canvi de costums i promocionar més l’ús 
de materials sostenibles com el vidre i el consum d’aigua de l’aixeta, ja 
que a Andorra és de gran qualitat».

En un futur, conclou, confia que «la conscienciació i el canvi cap al consum de productes pensats per a la sos-
tenibilitat serà una realitat al país i que serem capdavanters en iniciatives i propostes per resoldre aquesta 
problemàtica mundial», tenint present que les noves generacions creixen amb una educació fomentada en el respec-
te cap al medi ambient.
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natural 
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sostenible fresca
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renovable boníssima natural

saludable fresca neta muntanya 
quilòmetre zero natural sostenible

cristal·lina renovable vital boníssima 
saludable natural muntanya cristal·lina

cristal·lina boníssima saludable neta sostenible 
sostenible quilòmetre zero fresca transparent 
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MIDA 8X10 CM

PANTONE 640

DISSENY 1

Renova 
Renova + Edifici integral

Renova FV Fotovoltaica

Novetat

Novetat

Jo ja he rehabilitat 
casa meva gràcies 
al RENOVA. 
I tu, a què esperes?
Millora el teu habitatge 
amb el programa Renova. 

Fes-lo més sostenible, 
més eficient energèticament, aposta per les 
energies renovables o adapta’n l’accessibilitat. 
Podràs gaudir d’una subvenció 
i de préstecs preferents.

Més informació a

www.renova.ad
Consulta’ns sobre el teu projecte al

875 707

16% 30%
Millora de 
l’eficiència 
energètica 
fins al 30%

Rehabilita 
casa teva 

amb ajuts de 
fins al 16%

40%
Instal·lació 
de panells 

fotovoltaics 
fins al 40%

Govern d’Andorra

www.mediambient.ad

Aigua Biodiversitat Educació ambientalAire i soroll Meteo ResidusEnergia i canvi climàtic

Indicadors medi ambient 2017
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ANEM A COMPRAR AMB 
BOSSA REUTILITZABLE O CARRET

COMPREM A GRANEL 

PARTICIPEM A LA SETMANA EUROPEA 

DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS

NO MALBARATEM ELS ALIMENTS

UTILITZEM ENVASOS DE 
VIDRE RETORNABLES
EN EL SECTOR DE L’HOSTALERIA 

I LA RESTAURACIÓ 

INSTAL·LEM COMPOSTADORS
A LES ESCOLES

PUBLICITAT? NO GRÀCIES!

IMPRIMIM NOMÉS EL NECESSARI

ESTALVIEM EL PAPER
A L’ESCOLA

FEM SERVIR MATERIAL REUTILITZABLE
EN ESDEVENIMENTS FESTIUS, CULTURALS I ESPORTIUS 

I EN L’ÀMBIT ESCOLAR

MEN 
 ACCIONS

YS
RESIDUS



Era a principis de l’any 2013, quan va començar 
a dibuixar-se una idea que feia encara molt 
més temps que es gestava al cap i a l’ànima del 
propietari de l’edifici Capri. 

El senyor Augé volia no només un edifici que 
és millorés a sí mateix i millorés la vida de les 
persones que l’habiten, la seva família inclosa, 
sinó que donés un valor afegit a l’entorn, 
contribuint a donar un impuls a la reforma 
interior del barri a on s’ubica. 

Un barri que el propietari s’estima i amb el 
qual volia contribuir.

TEXT: SÒNIA PALAU-ENGINESA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ & ENGINESA
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EDIFICI CAPRI

Amb voluntat 
de millora

Plaques de fibrociment 
grises, vidre de colors 
i acer pintat en negre, 
en la justa proporció



Després d’un procés administratiu 
llarg, es reprèn el projecte i l’obra de 
l’edifici Capri, iniciada a principis de 
l’any 2017.  Partint de les mateixes pre-
misses transmeses quatre anys abans, 
basades en la millora energètica de 
l’edifici i les instal·lacions, però amb 
l’evolució pròpia del gust estètic, es 
replanteja la composició del projec-
te, mantenint els mateixos materials 
escollits prèviament, per aïllar l’edifici 
amb una façana ventilada contínua.
Les plaques de fibrociment, de tres 

metres de llarg per un metre d’ampla-
da, es tallen per a crear un patró horit-
zontal que regularitza el conjunt de les 
tres façanes de l’edifici, originalment 
en diferents plans, afegint sobrietat.

El vidre de colors es reserva per a em-
marcar les dues cantonades, ressal-
tant les parts més visibles de l’edifici. 
És el contrapunt a les plaques de fibro-
ciment: a l’horitzontalitat, a la mono-
cromia grisa, a la textura rugosa i mat, 
així com a l’homogeneïtat. 

El vidre recull els colors de l’entorn 
natural, el blau del cel, els verds dels 
boscos i els marrons de les mun-
tanyes, els quals canvien segons el 
reflex de la llum sobre ells, fins i tot 
quan és de nit.

Les xapes d’acer negre s’utilitzen en 
totes aquelles parts que no intervenen 
entre el diàleg de la placa i el vidre, 
amb la voluntat de fondre’s amb les 

La remodelació de l’edifici Capri és una prova de 
la preocupació que mostren certs propietaris per 
millorar els habitatges i els locals que ofereixen.
Aquest és el cas de Pere Augé, propietari de 
l’edifici Capri situat entre el carrer Callaueta i el 
carrer de l’Aigüeta, al centre d’Andorra la Vella, 
i que ha patit d’una remodelació total, adap-
tant-se a les necessitats, a les noves tecnologies i 
a les noves tècniques de la construcció moderna.

El canvi que ha sofert l’edifici és palpable a sim-
ple vista, tant pel que fa a la façana exterior com 
a la part interior.

Un dels propòsits que tenia al cap Augé com a 
premissa principal era la millora en la qualitat 
de vida dels inquilins i els llogaters, ja que s’ha 
preocupat de proveir l’edifici amb els equipa-
ments més avançats pel que fa a la sostenibilitat. 
Aquesta inquietud l’ha resolt fent molt èmfasi en 
l’aprofitament de la calor i la ventilació mitjan-
çant sistemes d’última generació del mercat 
actual.
Acollint-se al pla Renova, Augé ha canviat els 
sistemes d’aïllament de les finestres i els tanca-
ments de façana i coberta, incorpora un sistema 
de renovació d’aire i reaprofitament de la calor, 
també ha substituït el sistema antic de calefacció 
de gasoil per un d’aerotèrmic de subministra-
ment elèctric el qual proporciona un estalvi ener-
gètic i econòmic notables. Al terrat, a més a més 
d’engruixir l’aïllament, s’ha adaptat per fer-lo 
practicable i és on es troben els aparells que es-
calfen tot l’edifici, de forma totalment integrada i 
dissimulada a la coberta plana.
 
Amb tot, s’ha aconseguit reconvertir un edifici de 
construcció clàssica a un d’última generació, des-
tacant la sostenibilitat i el vessant més ecològic a 
més de la imatge externa, totalment nova.
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>>> El vidre de colors es reserva per a emmarcar les dues cantonades, 
ressaltant les parts més visibles de l’edifici

>>> És el contrapunt a les plaques: a 
l’horitzontalitat, la monocromia, la 
textura i l’homogeneïtat

PERE AUGÉ, PROPIETARI DE L'EDIFICI CAPRI

 Qualitat de 
vida al centre



fusteries, tant les noves de PVC amb 
alumini antracita, com les existents de 
fusta pintada, als locals de la planta 
baixa. El resultat estètic és el que es 
veu. El resultat funcional és el que se 
sent, tot i no veure’s.

La millora de confort tèrmic s’acon-
segueix amb aïllaments de dotze cen-
tímetres en façana i de quinze centí-
metres tant a la coberta plana com 
a la coberta inclinada, així com en la 
instal·lació de fusteries de PVC amb 
alumini, de triple vidre. Aquesta millo-
ra contribueix per ser una disminució 
en el consum de calefacció, la qual es 
complementa substituint la caldera de 
gasoil per un sistema aerotèrmic. 

PROJECTE: Rehabilitació Edifici Capri
ARQUITECTE I ENGINYERIA:  Sònia Palau-Enginesa
CONSTRUCTORA: UTE Cevalls/Pujal
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>>> La coberta plana té quinze centímetres d’aïllament i 
s’acaba amb un terra tècnic amb una zona de gespa artificial. 

Tots els patis interiors es rehabiliten per seguretat d’ús, 
elevant-ne el perímetre i instal·lant vidres de seguretat

El vidre recull els colors 
de l’entorn natural, els 
quals canvien segons el 
reflex de la llum sobre 
els mateixos

UTE 
EDIFICI CAPRI

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

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



Industrials col·laboradors de la reforma de l’Edifici Capri Industrials col·laboradors de la reforma de l’Edifici Capri

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

ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE ESPECIALISTES EN AÏLLAMENTS

ABANS

DESPRÉS

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

DELEGACIÓ A ANDORRA

 T +376 822198 · M +376 364 661 · daikin@andorra.ad



PROJECTE D’ENLLUMENAT ARTÍSTIC DE LA CASA ROSSELL, A ORDINO

Llum de la 
quotidianitat 

al XVII
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«El fons de la Casa Rossell és, 
senzillament, un fons de caràcter 
familiar, i és justament aquesta 
senzillesa el que li dona tot el seu 
valor; el valor del record d’una 
casa, d’una família.»
Web cultura.ad del Govern d’Andorra

TEXT: JOAN MELLADO / DEPARTAMENT DE PROJECTES NOVELEC · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



És a partir de la definició de l’ús d’un 
conjunt arquitectònic des d’on s’ha de 
partir per projectar-ne la il·luminació. 
Mai en un sentit invers. Treballar des de 
la informació prèvia i la capacitat d’en-

tesa entre el conjunt i l’espai on s’ubi-
ca, passant per paràmetres propis del 
lloc com la història, les vivències, l’ús 
actual i el futur, i la integració en l’es-
pai contemporani, són els arguments 

que ens donaran la resposta a l’hora de 
pensar en donar-li llum. Aquesta llum, 
sent sempre artificial, haurà de mirar de 
respectar al màxim la finalitat primària 
del conjunt, així com les construccions 
adjacents i veïnes.

Casa Rossell és, allà davant, a l’arribada 
a Ordino, el primer punt de partida per 
entendre l’organització arquitectònica i 

social d’uns segles, els XVII i XVIII en què 
es cuinava la història d’aquest país a 
foc lent. És en si mateix, un museu, una 
imatge explicativa i un resum històric de 
valor incalculable.

Essencialment, el projecte d’il-
luminació que s’ha executat, conté 
moltes variables possibles, totes lliga-
des a l’esperit amb què es vol mostrar el 

conjunt històric en els moments en què 
la llum natural deixa de donar-li pre-
sència i es pretén allargar-ne la imatge 
imponent. Bàsicament, posar llum ar-
tificial a un volum per ser vist i valorat 
quan la nit arriba.

En aquest sentit, la vessant més emoci-
onal d’aquest projecte, on recau el pes 
de tots els arguments tècnics que s’ex-
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>>Les zones de façana pròpiament, s’han tractat considerant les formes 
que inclouen. És a dir, en aquest punt es tracta de donar presència a la 
façana a través dels apèndixs, evitant les il·luminacions zenitals i les 
columnes de llum.

«que la 
intervenció de la 
tècnica moderna 
sigui el menys 
evident possible»



posaran a continuació, està basada en 
un principi bàsic: la naturalitat de la llum.

Òbviament és un principi ambiciós, ja 
que de per si, partim d’una base artifi-
cial a l’hora de plantejar la presència lu-
mínica del conjunt en la nit. No obstant, 
l’estudi tècnic combinat amb l’entesa 
del conjunt arquitectònic, permetrà de-
senvolupar aquesta idea.

Les directrius que es van fer servir a l’ho-
ra de triar els efectes lumínics van ser:

Mínima intervenció tècnica
En els darrers anys, un corrent habitual 
en la il·luminació d’edificis ha estat el 
d’encastar aparells a les zones prope-
res o annexes per tal de projectar-hi la 
llum, ja sigui contra l’edifici, o a través 
de la verticalitat dels espais entre fi-
nestres i portes. En aquest projecte s’hi 
presenten aparells que, des d’un punt 
de vista tècnic, són molt poc invasius 
amb els materials ja existents, poden 
treballar en superfície en la majoria dels 

casos, és a dir, adossats a superfícies 
sense malmetre-les. A més, gràcies a 
unes dimensions reduïdes, són gairebé 
imperceptibles per si mateixos, donant 
més protagonisme a l’efecte buscat que 
al punt de llum.

Màxima imitació de l’estat lumínic 
nocturn amb què convivia l’espai en 
la seva quotidianitat
Entenent Casa Rossell una mica més 
enllà de les façanes, i tenint en compte 
que es tracta d’un volum tridimensio-
nal, el concepte a partir del qual neix 
el nostre projecte d’il·luminació és de la 
imitació de la llum natural. La transició 
entre el dia i la nit es produeix, des d’un 
punt de vista tècnic, en una modificació 
de la temperatura de color que emet el 
Sol sobre el volum il·luminat. Els graus 
Kelvin més freds del migdia van deixant 
pas a les gammes més càlides de la 
tarda fins arribar a la foscor de la nit en 
què, ara sí, els edificis amb vida a l’inte-
rior, cobren presència pròpia en l’espai 
per la llum que surt de dins cap a fora 

ja que la de projecció del Sol desapareix 
per complet. És en el seu interior, i més 
encara en un espai de climatologia ad-
versa com pot ser-ho la ubicació de la 
Casa Rossell, quan la llum es fa present 
en si mateixa. En aquest sentit, la llum 
de l’interior que es generava pel simple 
fet de la vida quotidiana en aquest es-
pai, era de tipus càlid.

Com apliquem això a una il·
luminació que es reclama exterior?
El que es pretén amb aquesta idea lu-
mínica és que, més enllà de la forma 
pura de la façana d’un edifici, el que ens 
doni sensació de volum del conjunt en 
si, sigui la imitació de la llum que pro-
duiria la vida a l’interior. És a dir, mirar 
per la finestra de la història de cadas-
cun d’aquests edificis des de fora, per 
fer-nos una idea del volum que ocupen 
dins l’espai.

S’apreciarà també al nostre projecte, 
que les delimitacions pròpies de l’edi-
fici (sostre i finestres) seran les que 
marquin la intervenció tècnica dins la 

façana de l’edifici. Per tant, la simula-
ció lumínica pretendrà per una banda 
donar força al conjunt sense sortir ex-
cessivament de la naturalitat lumínica 
nocturna.

Es pretén donar força a les formes, sen-
se elevar les façanes per sobre de la di-
mensió real.

Fugir d’un tipus d’il·luminació ar·
tificial que l’únic que proposi sigui 
ressaltar les formes verticals del 
conjunt arquitectònic
Aquest punt deriva de manera directa 
de l’anterior. La il·luminació accentu-
al dels edificis en els darrers anys ha 
creat efectes molt antinaturals sobre 
els mateixos i els seus entorns. Es-
tructures que sembla que s’aixequen 
de terra i que queden flotant sobre un 
espai. Aquest efecte fa que el conjunt 
il·luminat, al nostre entendre, quedi to-
talment desintegrat de l’espai que ocu-
pa i, en el cas de Casa Rossell, de l’espai 
que ocupa i ha ocupat durant molts se-
gles de vigència.

Per al nostre projecte, la idea de donar 
a Casa Rossell sensació de pertinença 
a l’entorn un cop s’encenguin les llums, 
recau en la necessitat que la dimensió 
horitzontal del conjunt arquitectònic no 
es vegi afectada. És a dir, que el grup de 
construccions que l’ocupen no estiguin 
lumínicament elevades per sobre de la 
resta. Es tracta, òbviament d’un volum 
de molta importància històrica, i aquest 
tractament és innegable en la nostra 
concepció, però sempre partint d’una 
base integradora en l’entorn. Aquest 
punt es combina a més, amb la il-
luminació subtil dels llocs de pas a l’in-
terior, amb la idea de millorar-ne, sense 
gairebé ser vistos, el pas dels visitants 
que han de sentir-se, gairebé, com si 
passegessin per un conjunt d’habitat-
ges en el seu moment contemporani. 
Un petit trasllat en el temps, en què la 
intervenció de la tècnica moderna sigui 
el menys evident possible. 
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>Es consideren zones de pas sense sostre els murs i les parets que porten a 
través del conjunt històric. Les parets que porten a través de l’era, per exemple.

>Les zones on hi ha sostre, que passen per sota d’alguna part del volum i la 
superposició d’elements arquitectònics, estan tapades a la llum diürna.

>L’actuació sobre finestres, balconades i petits 
espais on la llum provindria de l’interior és 
l’ànima d’aquest projecte.

PROJECTE: Projecte d’enllumenat 
artístic de la Casa Rossell
PROMOTOR: 
FEDACULTURA i Govern d'Andorra



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

6425W - MINISHAPE
CIRCUIT LED 2700K 350-1200mA CRI 80 
Flux lluminós de la lluminària: 179lm 
Potència total absorbida: 3.6W
Efi ciència lluminosa: 50lm/W
Sense transformador

als vostres projectes
donem forma
CREACIÓ I EXECUCIÓ PROJECTE NOVA IL·LUMINACIÓ CASA ROSSELL

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

Modulant
espai i llum
Motivats per l’edificació de les parcel·les veïnes, es va procedir 
a millorar les escales i l’accessibilitat equipant la connexió entre 
l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer de Tobira, amb un ascensor 
comunal per a vuit persones. Les escales de La Quirola s’ubiquen 
en part adossades a l’edificació existent i en part a sobre del buit 
resultant de l’excavació de les obres en fase d’edificació.

L’exigüitat del lloc, la invisibilitat de l’equipament des de l’exterior 
entremig de la trama urbana, la interferència dels edificis veïns, 
el recorregut que s’adapta a la morfologia del terreny, han estat di-
ficultats que ha calgut resoldre. En la part central del recorregut, a 
mitja altura, l’espai es dilata i s’amplia com una mena de pati d’illa 
interior.

Totes les façanes dels edificis tenen obertures que donen 
directament a les escales, a poca distància, generant aquestes un 
vis a vis important.

El desnivell total és de 22,50 m, aproximadament.

Una vegada edificat tot l’entorn immediat, les escales tindran el 
recorregut encaixonat en una mena de passatge estret, dins de la 
massa de l’edificació.

TEXT, FIGURES I DIBUIXOS: JORDI VIDAL QUÍLEZ ARQUITECTE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

>>>Des de l’avinguda Príncep 
Benlloch, s’accedeix a peu pla, 
per mitjà d’una passarel·la pen-
jada sobre el buit, a un ascensor 
que ens baixa fins la plaça de la 
Quirola. 



S’ha volgut dignificar el passatge, trac-
tant el recorregut entremig de l’edificació 
a fi de crear més amplitud i llum als es-
pais successius que es travessen.

Es modifica l’entrada per l’avinguda Prín-
cep Benlloch per ubicar-hi l’accés cap a 
l’ascensor. L’accés a aquest, es fa a través 
d’una passarel·la a peu pla.

Es conserva el tram d’escala de la part 
alta adaptant-lo i refent-ne els acabats. 
En aquest tram s’obren varies portes de 
l’edifici veí que cal respectar.

El tram baix de l’escala es refà totalment 
de nou, adossat a l’ascensor, seguint la 
configuració del terreny. L’escala i l’as-
censor queden situats fora de la placeta, 
ocupant el mínim d’espai.

Tota la part baixa de l’escala antiga s’ha 
canviat per un tram d’escales vertical. 

Un sol tram recte d’escala desemboca 
sobre la placeta. El paviment, amb un 
pendent suau, baixa fins la vorera de la 
baixada de Tobira.

El pòrtic d’entrada situat a la plaça de la 
Quirola, de formigó, és un element dis-
gregat de l’estructura de formigó i col-
locat a primera fila com a reclam de l’inici 
del recorregut de l’equipament. Està al lí-
mit de la vorera, envaint-la lleugerament 
per agafar més protagonisme.

El joc de les pantalles verticals acompa-
nya els fluxos cap a l’ascensor o cap a les 
escales.
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>>>Les escales implantades sobre les antigues en aquest tram permeten 
també accedir als edificis laterals.

>>>La part baixa de les escales desemboca 
en la petita plaça de la Quirola, ocupant 
tot l’espai, juntament amb una font.

“s’endinsa entremig d’edificis alts, 
es dignifica amb la utilització de 
materials estructurals combinats 
amb baranes de vidre i acer 
inoxidable, i modulant l’espai i la 
llum.”



Els materials utilitzats són:

- L’acer utilitzat, galvanitzat, inoxidable 
i pintat. Amb columnes esveltes, i es-
tructura de passarel·la en espina de peix, 
amb baranes i proteccions.

- El formigó com element estructural i a 
la vegada arquitectural, fabricat in situ o 
prefabricat, utilitzat també com a pavi-
ment, acabat natural, pintat o amb gra-
fismes.

- El vidre a la vegada fràgil i protector, 
transparent i/o translúcid, de color per 
distorsionar i amplificar la llum natural o 
artificial.

- Els colors naturals dels materials, el 
formigó, l’acer, el blanc dels elements 
metàl·lics.

- Els elements de seguretat com les bara-
nes es materialitzaran amb vidre laminat 
de color degudament dimensionat i ba-
ranes metàl·liques o tanques.

- Espai de transgressió, amb zones més 
amagades, l’excés volgut d’un enllume-
nat més intens que serveix per a donar 
visibilitat a l’anonimat.

En resum, es tracta de realitzar el nou 
passatge de la Quirola constituït per 
escales i ascensor comunals.  Aquest 
passatge estret, que s’endinsa entremig 
d’edificis alts, es dignifica amb la utilitza-
ció de materials estructurals combinats 
amb baranes de vidre i acer inoxidable, 
i modulant l’espai i la llum.  El vidre de 
color, tot i fer de protecció, eixamplarà i 
omplirà l’espai de lluminositat càlida, dis-
minuirà el vis a vis amb les obertures dels 
edificis veïns.

En la part baixa, el passatge es transfor-
ma en escala vertical sobre la placeta de 
la Quirola. L’equipament s’encaixa entre 
les façanes dels edificis. 
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>El tram baix de l’escala es refà totalment de nou, adossat a l’ascensor, 
seguint la configuració del terreny.
>>Cobertes i parcialment tancades amb vidres translúcids de color.

ARQUITECTE: Jordi Vidal Arquitecte
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: 
Xavier Beal, Beal AEC Enginyers
CONSTRUCTORA: 
UTE CEVALLS/PUJAL/ MARINÉ

L’accés a l’ascensor des de la placeta es 
produeix a través d’una falla o fissura es-
treta marcada pel cantell de la pantalla 
vertical lateral de l’ascensor i la façana de 
vidre de la caixa d’escala.

L’ascensor serveix a tres nivells: el nivell 
alt a través de passarel·la a la cota + 
1.020 accedint a l’avinguda Príncep Ben-
lloch, el nivell intermedi a la cota +/- 1.012 
on hi ha el tram vell d’escala conservat 
amb el tram d’escala nou; i el nivell baix a 
la placeta de la Quirola a la cota +/- 998.

La passarel·la d’accés a l’ascensor al ni-
vell 1.020 queda protegida per baranes 
altes de vidre laminat de color.  L’accés 
alt al passatge de la Quirola s’assenyala 
mitjançant una pantalla amb grafisme 
que indica el passatge.

L’enllumenat es realitzarà amb llums de 
LED incorporats a les baranes, o al formi-
gó, amb elements, aplics o fanals pun-
tualment als replans i els trams d’escala 
descoberts, i amb elements encastats al 
sostre quan aquest sigui present.



Enginyer i industrial col·laborador escales de la Quirola

UTE 
PASSAREL·LA QUIROLA

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

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

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

enginyeria d’estructures

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

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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



Industrials col·laboradors escales de la Quirola

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  

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

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



NOU TRAM DE LA CG3 A LLORTS

Adaptació 
Adaptar les infraestructures a les necessitats dels usuaris és fonamental per créixer com a país. 
I de mica en mica, tram a tram, Andorra va adaptant les vies i els serveis a les reclamacions dels 
usuaris. Aquest és el cas de la CG3 a l’entrada de Llorts. L’accés antic tenia una amplada de 7 
metres i mig i s’ha ampliat fins a doblar-la, arribant als 15 metres. Fet que millora la seguretat, a 
més d’equipar-la amb un carril bici a banda i banda de la calçada i crear voreres amples que abans 
no existien, sense oblidar el nou pavimentat en tota la via afectada.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

a noves necessitats
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En la intervenció, sobretot s’ha tingut en 
compte la seguretat en tots els aspectes, ja 
que tot el tram està perimetrat amb barana 
antixocs al límit de la calçada, més una ba·
rana de ferro del tipus estipulat pel Comú 
d’Ordino al límit d’actuació, més una barana 
de fusta als caps de mur del costat munta·
nya amb reixa per evitar possibles despre·
niments de terra o pedra cap a la carretera.

En una part de l’excavació del costat 
muntanya també s’hi ha posat una malla 
protectora de triple torsió amb geomalla 
verda per al sosteniment del terreny. Paral·
lelament s’ha aplicat una hidrosembra a 
tots els talussos de les parts afectades per 
les excavacions per al seu embelliment.

Donada l’orografia del terreny ha estat ne·
cessària l’execució d’estructures de soste·
niment per tal d’aguantar les terres adja·
cents. La tipologia escollida per a aquestes 
estructures ha estat la de murs de maço·
neria, diferenciant els del costat muntanya 
dels del costat riu. L’estructura resistent, 
en ambdós casos consta de grans blocs 
de pedra rejuntats amb morter, però en la 
part més exterior dels del costat muntanya, 
s’acaben amb un conglomerat de pedra 
petita que decora de manera més atractiva 
l’estructura. 

El sosteniment de l’excavació en roca s’as·
segura mitjançant bolons passius, per tal 
d’evitar possibles moviments de la super·
fície resultant.

A nivells de serveis, s’ha tingut en compte 
la creació d’accessos a les propietats priva·
des, tant a nivell rodat com per als vianants. 
També, i seguint sempre les directrius de 
l’empresa subministradora Andorra Tele·
com, s’han deixat previsions de subminis·
trament a les propietats privades. Per altra 
banda, s’ha executat una canalització de 
l’enllumenat públic i un sistema de recolli·
da d’aigües pluvials nous i aptes per al nou 
ample de la plataforma. Cal destacar que 
tot el sistema d’enllumenat ha estat subs·
tituït per llums LED de baix consum. També 
s’han instal·lat un sistema de càmera Domo 
per al Servei de Mobilitat.

Finalment, s’ha ampliat l’amplada del Pont 
del riu Angonella amb dues bigues prefa·
bricades sostingudes als estreps existents, 
donant·li així, més amplitud i seguretat.

En total 514 metres completament nous 
en el tram que va des del punt quilomètric 
13+314 fins al 13+827 que aporten seguretat 
per als cotxes i tranquil·litat per als ciclistes 
i els vianants.  
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ENGINYERIA: Enginesa
CONSTRUCTORA: UNITAS

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 tram de la CG3 a Llorts
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Vitruvi, arquitecte del segle I a.C., és l’autor del tractat sobre arquitectura més antic que es conserva: 
DeArchitectura. Pretenia crear una referència per als edificis que s’erigirien en el futur. El seu llegat encara 
està en vigor i les seves màximes continuen sent una base per als arquitectes actuals: «firmitas, utilitas i 
venustas», és a dir, tècnica, funció i forma.

En la construcció moderna, a banda de les premisses establertes per l’arquitectura clàssica, es tenen 
en compte altres aspectes que, sobretot a Andorra, són essencials, tals com l’orientació, les vistes i 
l’orografia.A més, d’aquesta ubicació limitada per normatives i tecnicismes, el client d’avui en dia està 
molt més assabentat de les possibilitats que ofereixen les construccions actuals, amb això, l’arquitecte 
s’ha d’intentar ajustar a les demandes que aquest proposi.

Tenint en compte tots aquests aspectes, l’arquitecte responsable d’aquest xalet situat a Can Diumenge, ha 
realitzat una obra amb tot luxe de detalls que fan de l’edifici una casa de somni.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
XALET A CAN DIUMENGE

Tècnica, 
funció i forma
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Amb una superfície construïda al vol-
tant dels 1.500 m² i uns altres 1.500 de 
jardí, la casa amb una orientació solar 
perfecta, gaudeix de vistes immillora-
bles cap a la vall d’Andorra i Escaldes.

La finca està delimitada amb una bara-
na de vidre que permet no perdre la vi-
sió cap al paisatge, amb una il·luminació 
perimetral mitjançant llums LED que 
mostren el llindar del jardí quan és de 
nit. El reg del jardí es fa amb aigua de 
pluja recollida i emmagatzemada en un 
gran dipòsit situat al subsòl. 

La façana exterior està feta amb mate-
rials ceràmics de gran format, de colors 
purs, com el formigó blanc i sempre 
jugant amb les tonalitats que van del 
blanc al negre. Disposa d’un aïllament 

doble de 20 cm a la part posterior més 
12 cm a la part interior, sent aquesta una 
façana ventilada i sense cap pont tèr-
mic fet que ha permès assolir l’etiqueta 
energètica tipus A+.

Tenint en compte l’orientació solar, a 
la part oest de l’edifici, trobem la sala 
menjador exterior amb una barbacoa 
imponent, una taula per a celebraci-
ons i una zona chill-out amb sofàs. La 
il·luminació d’aquesta àrea és a base de 
LEDs encastats sense fissures. 

A tall de curiositat, es pot veure una 
bandera andorrana de grans dimensi-
ons, que es mostra de manera automà-
tica en dates assenyalades per al país, 
alhora que fa les funcions del clàssic 
estor.

També a la terrassa superior, hi trobem 
una gran estructura esfèrica de llums 
LED dissenyada expressament. 

L’accés a peu de carrer, tant si entrem 
en vehicle o a peu, es troba a la part su-
perior de l’edifici. Un aparcament amb 
capacitat per a 12 cotxes ens dona pas a 
la porta d’accés a l’habitatge.

>>> Els materials utilitzats en 
l’exterior tenen continuïtat a la part 
interior, aprofitant la composició 
natural i els colors pretesos per a 
la decoració, sempre entre el blanc 
i el negre



Un cop a dins, amb la intenció d’oferir 
una orientació totalment intuïtiva, la 
distribució està plantejada perquè si-
gui de fàcil accés a tota l’estança. Amb 
una linealitat absoluta que ens porta 
d’extrem a extrem de la casa, finalitzant 
aquest paral·lelisme amb finestres que 
donen la sensació d’infinitat. Es plante-
gen els espais tenint en compte l’ús per 
quan sigui de nit o de dia. Amb obertu-

res cap a l’exterior en totes i cada una 
de les cambres i els espais comuns on 
es desenvolupi la vida diària. Tota la part 
de l’habitatge per a ús familiar es troba 
en una sola planta a nivell de jardí.

A la part superior hi trobem els dormi-
toris i un altell destinat a sala de jocs. 
L’accés a la part inferior, si no utilitzem 
l’ascensor, pot fer-se per una escala 
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>>> Totes les estances de 
vida estan encarades cap 
a la vista que ofereix la 
ubicació, amb obertures 
mitjançant grans finestrals 
i que permeten l’entrada de 
la llum natural.

Aquest fet, obligava a 
l’arquitecte a tenir un 
control de la incidència 
solar, tant a l’estiu com a 
l’hivern, cap a l’interior, 
que es resol amb una 
estructura volada que 
recorre tota la façana 
i mesura la penetració 
solar controlant així les 
temperatures interiors.

A més, disposa de 
persianes automàtiques i 
orientables que regulen, 
també, aquesta naturalesa.

Aquesta estructura, 
permet voltar tota la 
casa sense mullar-se en 
moments de pluja

>>> En diferents estances, el sostre adopta una forma ondulada, amb LEDs 
integrats que simbolitzen el cel, amb llums laterals en forma de gotes 
d’aigua de diferents mides i que dona la sensació d’estar a l’aire lliure

monumental que segur que ens sem-
blarà haver-la vist en alguna pel·lícula. 

Totes les estances, encarades cap a la 
visió exterior i amb grans obertures, 
gaudeixen de gran amplitud i accessi-
bilitat. 

Cada una de les 6 habitacions compta 
amb bany complet i sala de vestidor. 

La sala d’estar és el punt neuràlgic de la 
casa, connecta les dues ales de la ma-
teixa, l’est i oest, amb la part superior 
mitjançant l’obertura en altura. Molt es-
paiós, amb un sofà semicircular i pres-
tatgeries que fan la funció de biblioteca.



Arribem a la cuina. Separada estructural-
ment per una paret amb una obertura on 
hi trobem la llar de foc. El mobiliari i els 
electrodomèstics, seguint tota la decora-
ció de la casa, es juga amb els tons blancs 
i els negres. Amb una taula llarguíssima 
dividida en dues parts, la que correspon 
al taulell de cuina i espai per treballar 
amb una taula adjunta, que s’utilitza per 
als àpats quotidians. Seguint la línia mar-
cada amb la resta de la casa, disposa de 

grans finestrals i accés a l’exterior, tant 
al jardí com a la zona chill-out. L’accés a 
aquesta part de la casa segueix la distri-
bució pretesa, l’estil lineal marcada per la 
disposició de les llums al llarg dels espais 
i passadís.

Fins aquí, el que seria la part de l’edifici 
que es dedica a la vida del dia a dia i més 
quotidiana, enfocada cap a la part exteri-
or i encarada a aprofitar la llum solar.
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«…la sala d’estar, el punt neuràlgic de
la casa, connecta les dues ales de la

casa, l’est i oest, amb la part superior
mitjançant l’obertura en altura.»
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>>> Nam re cusae cus mo dest, 
cuptas eum hil id maion re es 
eatiusantur seriassedita sed 
ullandis impora sandanto tor 
acienderis que voluptaeptas mod 
ut exerro omnis dia quas ipsum 
iuria ium ut in con reprern atecate

A la part inferior hi trobem els espais que s’apro-
fiten per a altres qüestions no tan rutinàries.

Aquí destaquem l’espai dedicat a la piscina, 
d’unes dimensions de 10 per 3,5 m, apta per 
practicar la natació i posar-se en forma, amb 
una sala contigua amb aparells per practicar 
fitness amb captadors de llum solar que donen 
la sensació de dia i de nit. Aquest recurs es re-
peteix a totes les cambres interiors de tal for-
ma que cap queda sense llum natural. A l’altra 
banda de la piscina hi trobem un espai exterior 
enjardinat, tipus pati anglès, més reservat, que 
permet la màxima privacitat. 

Tot i que l’apartat de la il·luminació necessita un 
paràgraf a part, en aquest punt, cal destacar els 
llums que disposa aquest espai, ja que al sostre 
de la piscina hi ha mil punts lumínics que simulen 
les constel·lacions i podem observar la Via Làc-
tia, amb diferents tons i intensitats, que donen la 
sensació d’estar-se banyant sota els estels.

En un altre sector hi trobem el celler, un espai 
climatitzat, amb control sobre la temperatura i la 
humitat, amb els estris i les comoditats necessà-
ries per gaudir d’un tast d’algun dels vins simè-
tricament col·locats per les parets del reservat. 
Amb llums controlables pel que fa a la intensitat 
i els tons de la sala, així com les necessàries per 
captar els colors dels caldos. Una taula i tambo-
rets permeten la comoditat necessària per gau-
dir-ne d’una manera gairebé professional.

Seguint en aquesta part de l’edifici, trobem la 
sala de música, on una col·lecció de guitarres 
decoren les parets de l’espai. Adequada per fer 
enregistraments domèstics i amb una sonoritat 
perfecta per gaudir dels moments musicals en 
família. Els llums, que a l’hora de fer la funció 
principal, decoren la sala, inspirats en el Light 
Art, concretament en l’obra de l’artista James 

Turrell, Silent Leeding (2006), en aquest cas, els 
llums són formes d’instruments musicals i ac-
cessoris que fan referència al món de la música. 

Finalment, en aquest sector de la construcció, 
a més dels accessos a les tripes de les instal-
lacions de la piscina per fer-ne el manteniment 
corresponent, trobem un gran espai on s’ha 
adaptat un camp de futbol sala, perfecte per a 
matar el cuquet i mantenir la forma practicant 
l’esport rei.



Com dèiem, l’apartat dedicat a la il-
luminació mereix un paràgraf propi, ja 
que s’hi ha dedicat molta atenció per 
fer un entramat complex i proporcionar 
a cada moment i cada espai, una ambi-
entació exclusiva. A banda de marcar la 
linealitat que uneix cada un dels espais 
de l’habitatge, es pot regular la intensi-
tat i la tonalitat per separat en cada un 
dels mateixos. Ofereix una gamma de 
colors que es poden adaptar a cada una 
de les necessitats o els desitjos segons 
l’activitat que es vol realitzar. 

La col·lecció de quadres que pengen a 
les parets, disposa cada un d’un llum 
propi amb una il·luminació específica, 
encarada a possibilitar-ne la millor ob-
servació de les obres. Tota la instal·lació 
està feta amb llums LED de baix con-
sum. Amb mecanismes de 12 funcions 
programables que controlen els tons i 
les intensitats així com la temperatura, 
i el control de persianes. La creació i el 
disseny en aquesta faceta van comptar 
amb la col·laboració d’Adrià Muros, es-
pecialista i referent en aquest sector, de 
la Universitat de Barcelona.
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L’habitatge està totalment domotitzat i sectoritzat per ac-
cessos al servei de neteja, serveis o manteniment, a qualse-
vol zona. Alhora, cada un dels espais està condicionat amb 
una renovació d’aire de doble flux amb bombes de calor que 
regulen de forma sostenible l’ambient de la llar amb produc-
ció tant de calor a baixa temperatura, com de fred. A tall de 
curiositat, destaquem que la família és amant dels gossos i 
tota la llar està pensada i preparada per a la lliure circulació 
d’aquests animals, amb materials resistents i instal·lacions, 
com un abeurador i menjadora automàtics, aptes per fer ade-
quada i confortable la convivència.

Amb tot, si Vitruvi aixeques el cap, podria comprovar que les 
seves premisses es compleixen i que ni els seus somnis més 
ambiciosos podien encabir tal quantitat de luxes i detalls. 

ARQUITECTE: Enric Dilmé
COL·LABORADOR: Estudis lumínics Adrià Muros

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: 
Xavier Beal, Beal AEC Enginyers
ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: ECM Enginyeria
CONSTRUCTORA: Construccions Pujal



Enginyers del Xalet a Can Diumenge

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

enginyeria d’estructures

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

Ctra. de Fontaneda, 36  ·  Planta -3, porta C1  ·  AD600 Sant Julià de Lòria  ·  Principat d’Andorra
t/f +376 814 983 · m +376 325 422  ·  ecm.ins@andorra.ad 

ENGINYERIA CIVIL, ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS



Industrials col·laboradors del Xalet a Can Diumenge

www.deltamobleandorra.com

Josep Viladomat 10, Escaldes-Engordany
Andorra · Tel. +376 807 244

www.palmiragefred.ad

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



Industrials col·laboradors del Xalet a Can Diumenge

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

triedre mobiliari
www.triedre.adMO BILIARI  ·  INT E RIO RISME

Fluidra i Zodiac són ara una companyia que ofereix solucions aquàtiques integrals

Solucions com la del Xalet a Can Diumenge, que van des del millor
assessorament al client, passant pel disseny i l’enginyeria,

per acabar amb la gestió i execució del projecte

Perquè junts volem crear l’experiència de piscina i wellness perfecta
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Industrials col·laboradors del Xalet a Can Diumenge

C/ de les Costes, s/n · N
au 3 · Ed. Arm

engol · AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · tre
felca

@andor
ra.

ad

INSTAL.LACIONS 
I MANTENIMENT: 

· AIRE 
CONDICIONAT 

· CALEFACCIÓ 

· SOLAR 

· ENERGIES 
RENOVABLES

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra) · Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.ad

C/ Ciutat de Valls, 22 · Planta Baixa, local 2 · AD500 Andorra la Vella · T 869 737 · 363 888 · F 869 731 · portamatic@andorra.ad

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PORTES AUTOMATIQUES



Industrials col·laboradors del Xalet a Can Diumenge

C. Camp Pauet, local 8-10 · Tel. +376 722 210 // Fax. +376 722 841 · alu.mafidasa@andorra.ad // AD500 Andorra la Vella

PERSIANES ELECTRIQUES  ·  CORTINES ENROTLLABLES  ·  AUTOMATITZACIÓ  ·  DOMÒTICA

c/ Marginets, 7 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · www.toldecor-sl.comTel. 376 82 60 80 · toldecor@andorra.ad

T. (+376) 844 781 · M. (+376) 348 391 · F. (+376) 844 782
Ctra. de Nagol, 23 - baixos · AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra · www.genmat.ad

Vinculats al món de l’esport proporcionem un servei integral en 
l’assessorament i desenvolupament de projectes esportius i del sector 
del Wellness i Fitness, tant en l’àmbit particular com professional.
Equipem i mantenim zones esportives, gimnasos i vestuaris amb les 
millors marques del sector.
 



Industrials col·laboradors del Xalet a Can Diumenge

marei@marei.ad

Tel. +376 637025
 

www.avonite.com

COL·LOCADORS OFICIALS:

Av. Santa Coloma, 89 5é-6ª
AD500 Andorra la Vella

Tel. +376 637025 /  +376 860779
 marei@marei.ad

 

www.marei.ad

L’experiència 
és el que ens 

fa diferents

TREBALLS EN PLACO · GUIX · TELA PVC (SOSTRES I MURS) · AVONITE (SOLID SURFACE)

REFORMES I INSTAL·LACIONS  

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

T. +376 842 155
nova-linia@andorra.ad
Av. Francesc Cairat, 34 · 1r, 2a
Sant Julià de Lória



Industrials col·laboradors del Xalet a Can Diumenge

C. Prada Motxilla 10 , AD500 Andorra la Vella
Tel. 806 445

www.schindler.com

Schindler

Dissenys que desperten 
els teus sentits

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

IL·LUMINACIÓ CREATIVA

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

ESPECIALISTES EN 
IMPERMEABILITZACIONS I PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella
Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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TEXT I DIBUIXOS: JORDI VIDAL QUÍLEZ ARQUITECTE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

PAL 13

Casa per viure-hi 
sense complicacions

En una parcel·la de dimensions reduïdes, dins d’una urbanització 
inacabada i envoltada d’edificacions unifamiliars d’aspecte divers, es 
planteja una casa en funció de l’espai disponible.
Una casa sense complicacions, senzilla i sense ostentació, que sigui 
fàcil de viure-hi. Una casa que és petita per fora i gran per dins, amb 
dobles volums interiors malgrat l’exigüitat de la planta.
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Des de l’exterior es diferencien dos 
volums superposats. La base, o sòcol, 
de pedra fosca, prolongació del ter-
reny modificat, allotja la zona de dia. 
El volum superior, caixa truncada per 
la coberta, allotja la zona de nit.

la base de color fosc, contrasta amb la 
claredat de la part alta.

Les connexions amb l’exterior es ma-
terialitzen com mossegades dins del 
volum de pedra del sòcol, deixant vi-
sibles acabats mes càlids amb textura 
de fusta.

Les obertures, algunes de forma sin-
gular, es col·loquen i es dimensionen 
en funció de les necessitats interiors. 
Es regula la llum natural interior i l’as-
solellament amb gelosies orientables. 
Vistes, sol, llum a saturació i/o difusa, 
permeten modular la transició entre 
l’interior i l’exterior.

Un balcó ampli, resguardat de la in-
tempèrie per una marquesina i de la 
carretera general per una pantalla 
metàl·lica, permet gaudir d’una zona 
exterior amb vistes.
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>>> L’interior 
aprofita al màxim 
la llum natural i 
l’assolellament. 

D’esquena al mal 
temps, es defineix 
l’orientació en 
funció de l’entorn 
immediat, salvant 
les interferències 
de les edificacions 
veïnes, existents o 
futures.

Satientiam nox mo
rum oripio halica; 
hosum nunterem 
moveri, nequem 
hos te nond«Vistes, sol, llum a saturació 

i/o difusa, permeten 
modular la transició entre 
l’interior i l’exterior.»



La vegetació del lloc, formada per be-
dolls, boixos, moixeres i gespa rústica, 
acaben de conformar l’exterior vegetal.

Les baranes de metall treballades i la 
tanca de fusta delimiten la parcel·la.

A l’interior hi predominen i regnen el 
color blanc i la llum natural. Els do-
bles volums connecten la planta baixa 
amb les plantes superiors, la zona de 
dia amb la zona de nit.

L’espai de viure de dia, constituït per 
la sala d’estar, la cuina, l’entrada i les 
circulacions es pot modular, seccio-

nant els diferents espais amb tanca-
ments colissos.

A la primera planta hi ha un dormito-
ri principal amb bany i vestidor, dos 
dormitoris amb bany, lavabo i vestidor 
se situen a sota coberta.

La major part de les portes son colis-
ses i s’integren dins de les parets. La 
circulació vertical, en forma d’escala, 
se situa en una cantonada de la planta.

L’aïllant tant exterior com interior, de 
gruix variable en parets, entre 27 i 21 
cm, el terra radiant amb bomba de 

calor aire/aigua, la ventilació de do-
ble flux amb recuperador de calories, 
juntament amb la fusteria exterior de 
PVC i triple vidre, asseguren un con-
fort òptim amb un consum baix.

Persianes apilables i orientables, jun-
tament amb cortinatges enrotllables 
permeten modular la llum natural, 
l’assolellament interior i el grau d’in-
timitat. 
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«La major part de les 
portes son colisses i 
s’integren dins de les 
parets.»

ARQUITECTE: Jordi Vidal Arquitecte
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES:  
Xavier Beal, Beal AEC Enginyers
CONSTRUCTORA: Construccions Miva



Enginyer i empresa constructora Xalet Pal 13 Industrials col·laboradors Xalet Pal 13

ESPECIALISTES EN FAÇANES

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

enginyeria d’estructures

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

Av. del Pessebre, 6
AD700 Escaldes-Engordany (Pt. d’Andorra)

T +376 323 621
miva@andorra.ad

Empresa constructora Xalet Pal 13

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



Industrials col·laboradors Xalet Pal 13 Industrials col·laboradors Xalet Pal 13

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

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA
Av. de la Bartra · Ed. Valira Nova Esc H  -2º · AD200 Encamp  · Tel. 324863  · pintureslima@andorra.ad 

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

Gres 
porcellànic 
símil fusta 
Estètica i 
durabilitat 
excepcionals Cisterna d’extracció d’olors integrat 

en el polsador (de l’inodor suspès)
Molt eficaç i fàcil d’instal·lar

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)



BORDA ALS CORTALS D’ENCAMP

Tradicional 
de muntanya
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És un luxe per a un país disposar d’un 
paisatge com el d’Andorra. A ban-
da de les muntanyes, els boscos i els 
prats que podem contemplar en una 
passejada pels camins del país, tenim 
l’oportunitat de percebre la vida rural 
que s’hi ha desenvolupat al llarg dels 
anys. Una de les mostres més evidents 
de l’activitat que s’hi ha realitzat es 
pot observar amb les construccions 
que han aixecat els pagesos i els ra-
maders de les nostres contrades.

Un dels símbols més autèntics 
d’aquesta identitat són les bordes, 
construccions rurals de pedra i fusta 
que es feien servir (algunes encara te-
nen aquest ús) per a guardar-hi la pa-
lla i el bestiar. Normalment, a la plan-
ta baixa hi posaven els animals i a la 
part superior la collita, més tard, amb 
el cultiu de tabac, també s’utilitzava 
per a assecar-lo.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



Amb el pas del temps, moltes van acabar 
sent abandonades, altres però, per l’inte-
rès dels propietaris han estat transforma-
des en restaurants, allotjaments rurals o 
segones residències en les quals poden 
passar el cap de setmana en plena natura.

Aquest és el cas de la borda que us pre-
sentem avui, situada als Cortals d’En-
camp. Una construcció del segle passat 
que s’ha convertit en un habitatge ideal 
per fer una escapada i evadir-se del bullici 
que trobem a les zones més habitades i 
transitades per turistes.

Aquesta borda tradicional de muntanya, 
amb cabana del pastor inclosa, ha patit 

una transformació total. Gairebé podria 
ser un xalet si no fos per l’absència d’habi-
tacions pròpiament dites.

A gust de la propietat, s’ha mantingut 
l’estructura original, respectant els tipus 
de materials típics de les construccions 
similars i d’Andorra, amb la pedra i la fus-
ta com a elements predominants. Això sí, 
amb les innovacions i les noves tècniques 
actuals, sobretot per reforçar els aïlla-
ments i els tancaments per tal d’evitar 
ponts tèrmics i conservar la calor que es 
produeix a l’interior.

L’habitatge se centra en un únic espai 
d’uns 90 m², amb una decoració típica de 

muntanya, una llar de foc nova amb sorti-
des d’aire calent, que permet escalfar tot 
l’habitatge, per si de cas però, disposa de 
calefacció elèctrica. Unes bigues noves 
de grans dimensions sostenen la teulada 
i unes golfes adaptades per a poder dor-
mir-hi, amb una capacitat mínima de 4 
persones.

A terra s’hi ha col·locat rajola de ceràmica 
que imita el parquet, continuant amb l’es-
til propi de la decoració pretesa.

La il·luminació és tota a base de llums LED 
de baix consum, en molts casos de forma 
indirecta, aconseguint el caliu que es volia 
donar a l’estança. Dos grans finestrals per-

meten l’entrada de la llum exterior, donant 
sensació de més amplitud a l’hora de per-
metre unes vistes directes a la natura que 
envolta l’edifici.

El mobiliari que decora la casa és tot de 
fusta, entre el qual destaquem una gran 
taula de roure feta a mida i 16 cadires que 
l’envolten.

Una butaca de fusta feta amb troncs vells 
presideix la sala, seria el tron de qui mana.

Els accessos, sigui per l’era o la cabana del 
pastor, s’han adaptat a les reformes es-
tructurals, però sempre conservant la part 
existent de les mateixes per no perdre, en 

>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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««La borda està decorada 
amb l’estil rústic típic 
de muntanya amb la 
intenció de mantenir les 
cases tradicionals del 
Principat»»



cap cas, l’essència de la borda. Continuant amb els accessos, trobem 
una escala que permet accedir a la part baixa, l’antiga cort, on es res-
guarda la llenya i estris diversos.

Afegits de nou trobem el lavabo, amb l’espai suficient per a l’indispen-
sable, i una cuina de 25 m² totalment equipada i que et permet elabo-
rar, amb tota comoditat els esperats àpats en família del diumenge.

Tota l’estança està decorada amb l’estil rústic típic de muntanya i que 
tant agrada als propietaris, amb la intenció de mantenir les cases tra-
dicionals del Principat i, conservar així aquest patrimoni cultural, ja 
que moltes bordes han estat abandonades com a conseqüència de la 
decadència de les pràctiques agrícoles tradicionals i dels canvis en la 
forma de vida en les zones rurals durant la segona meitat del segle XX. 
Aquest però, no serà el cas.  
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CONSTRUCTORA: Construccions Roca

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



Industrials col·laboradors Borda als Cortals d’Encamp Industrials col·laboradors Borda als Cortals d’Encamp

Av. de Joan Martí, núm. 33 · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · Tel. +376 832 203 · Mòbil +376 321 448 · electrotremat@andorra.ad

www.siepandorra.com

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

VIDRES  ·  PERSIANES  ·  ALUMINI/PVC  ·  PORTES AUTOMÀTIQUES  ·  FINESTRES  ·  FERRO  ·  FAÇANES

Prat de la Serradora, 42 · baixos · T 336 469 · 332 971
AD200 ENCAMP · Principat d’Andorra · pinturespiencamp@gmail.com

Lampisteria Encamp
Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP
Mòb +376 32 30 38 ·  +376 32 30 48 · Fax  +376 83 27 20

lampisteriaencamp@andorra.ad 

Av. de Rouillac, 18
Les Bons  ·  AD200 Encamp
Tel. 831 223  ·  Fax 831 554

fusteriaparis@andorra.ad

DECORACIÓ  ·  EBENISTERIA
MOBLES DE TOTS ELS ESTILS

Av. de Rouillac, 18  ·  Les Bons  ·  AD200 Encamp
Tel. 831 223  ·  Fax 831 554  ·  fusteriaparis@andorra.ad

DECORACIÓ  ·  EBENISTERIA  ·  MOBLES DE TOTS ELS ESTILS
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El Centre Esportiu dels Serradells va ser la gran aposta per 
esdevenir l’equipament esportiu principal de la parròquia. 
Es va construir el 1991 arran de la celebració dels Jocs dels 
Petits Estats d’Europa. Però els anys passen, i sovint ha 
necessitat ampliacions i renovacions per adaptar-se a les 
necessitats dels usuaris.

Va ser construït segons el projecte de 1989 de construcció de 
la piscina olímpica. Després de gairebé tres dècades, certs 
espais han quedat envellits, amb una imatge poc moderna i 
mancats de certes comoditats ara indispensables.

Amb la intenció de renovar aquesta imatge i necessitats, 
el Comú d’Andorra la Vella ha intervingut per renovar 
la presentació d’accés a les instal·lacions. Parlem de la 
renovació total de la recepció al recinte. Aquesta millora 
es basa en modernitzar-ne l’aspecte i dotar-lo de més 
qualitat, elegància i entitat. A més, aconseguir solucionar 
els problemes tèrmics que es generaven amb el sistema 
de portes a l’exterior que fins ara produïen corrents d’aire i 
canvis extrems de temperatura en aquest espai.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOVA RECEPCIÓ I NOU ACCÉS ASCENSOR
CENTRE ESPORTIU D’ELS SERRADELLS · ANDORRA LA VELLA

Canvi 
d’imatge
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matització dels espais d’entrada, amb 
la qual es millora l’eficiència, els reque-
riments tèrmics i es connecten al siste-
ma contra incendis.
L’eix central incorpora un nou taulell 
corb retroil·luminat de minerals i re-
sines de gran resistència, xapa lacada 
i fusta. Les diferents altures definei-
xen els graus de relació amb el client 
i permeten una funcionalitat òptima i 
accessibilitat total per no generar cap 
barrera arquitectònica.
Pel que fa al terra, un nou paviment 
en tota l’àrea de recepció, proporciona 
planitud total a un sol nivell, amb més 
resistència i sense discontinuïtats.
Les antigues obertures entre els pas-
sadissos superiors i l’espai on hi ha la 
recepció han quedat tancades amb vi-
dre fins al sostre, protegint als usuaris 
alhora que eviten els molestos corrents 

d’aire i la pèrdua de temperatura cap a 
la part alta de l’edifici.
També s’ha substituït un dels torni-
quets de control d’accés, en aquest 
punt s’hi posa un control de pas a una 
zona més pràctica i un nou accés auto-
màtic amb portes corredisses de vidre 
que fan més accessible als minusvàlids 
el complex esportiu.
Per altra banda, s’ha dissenyat un nou 
volum d’entrada des de la plaça que in-
dica el punt d’accés, utilitzant la nova 
xapa de la reforma de la façana com a 
part integrada i automatitzant l’arriba-
da del públic.
La decoració, el disseny interior i els 
colors utilitzats en la pintura, estan en 
sintonia amb la nova imatge de l’edifici, 
aportant brillantor i modernitat a l’es-
pai. Tot això està ajudat per l’adaptació 
elèctrica centralitzada a la zona tècnica 

i amb la substitució de la il·luminació 
antiga per uns llums tipus LED més 
actuals tecnològicament parlant i més 
eficients. També s’ha incorporat una 
imatge més actual en la il·luminació 
dels espais en detall i el retroil·luminat 
del nou logotip del centre amb regula-
ció RGB.
Finalment, aconseguint la intenció que 
es pretenia, la nova recepció dels Ser-
radells gaudeix d’un disseny general 
modern, amb materials i prestacions 
nous. Disposa d’una funcionalitat mi-
llorada, eficient i accessible per a tot-
hom. 

Al mes de juliol es va completar la 
reforma executada per part del des-
patx d’arquitectura i urbanisme Gil 
Arquitectura, amb la participació dels 
constructors Simco, responsable de la 
part on es troba el vestíbul d’entrada 
al Centre amb la mateixa recepció, i la 
constructora Endari, que s’ha encarre-
gat de l’accés provinent de l’ascensor 
des de la plaça exterior Baró Pierre de 
Coubertin.
La reforma en si consta de dos nous 
accessos de doble porta de vidre amb 
cortina d’aire que proporciona una cli-

ARQUITECTE: Jacint Gil Arquitecte
CONSTRUCTORA DE LA REFORMA DE 
LA RECEPCIÓ: Simco
CONSTRUCTORA ACCÉS ASCENSOR DES 
DE L’EXTERIOR: Endari



Empresa constructora de l’accés a l’ascensor des de l’exterior 
i industrial col·laborador de la recepció dels Serradells

C. Esteve Dolsa 41, bloc B, Edifi ci Ordaz · Andorra la Vella, AD500 · T. 867 330  ·  F. 867 959 ·info@simcoandorra.com · www.simcoandorra.com

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA REFORMA DE LA RECEPCIÓ DELS SERRADELLS

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

www.construccionsendari.com

fusteria · ebenisteria · mobiliari de cuina i bany · electrodomèstics · projectes · reformes



Industrials col·laboradors de la recepció dels Serradells

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

TAULELL CENTRE ESPORTIU ELS SERRADELLS
BANYS CENTRE COMERCIAL 

PUNT DE TROBADA / E. LECLERC

TAULELL RETROIL·LUMINAT FUSTA-KRION

www.gea.ad

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

IL·LUMINACIÓ CREATIVA

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST
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Situat a una zona privilegiada del centre de la capital, a l’avinguda Meritxell, es troba l’edifici històric Casa Felipó. 
Una edificació de l’any 1948 i catalogada dins de l’Inventari general del Patrimoni Cultural d’Andorra. Aquest edifici, 
bastit en diverses etapes, va causar un impacte important en l’arquitectura del moment per la verticalitat i la 
fesomia cosmopolita, així com per la introducció d’un element nou: l’ascensor. La casa Felipó constitueix, per tant, 
un testimoni rellevant dins del corrent de l’arquitectura del granit d’Andorra per les qualitats arquitectòniques i 
formals. És un edifici protegit com a bé immoble inventariat per la significació en l’estil arquitectònic. Amb el pas del 
temps, ha allotjat diverses empreses i funcionalitats, fins i tot ha arribat a ser magatzem d’una col·lecció de molts 
milers de vinils que ocupava tota la 7a planta de la Casa Felipó, just a sobre dels estudis, que el 1991 van ser heretats 
per RNA, que aquell any va estrenar les emissions des d’aquell mateix edifici.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

P.I. ADVOCATS

Creativitat i innovació

Dins d’aquesta diversitat de funcio-
nalitats que allotja, hi trobem el des-
patx P.I. Advocats, que recentment ha 
reformat les instal·lacions per poder 
oferir als clients el confort i el caliu ne-
cessaris quan els visiten. Amb aquesta 
premissa, en el disseny  de la distribu-
ció han tingut en compte el referent ar-
quitectònic del mateix edifici així com 
l’antiguitat i la notorietat del mateix. 

Aprofitant l’altura de les estances, es 
plantegen espais oberts i amples, amb 
la intenció de transmetre al client i al 
mateix despatx un aire de transpa-
rencia i seriositat, mostrar confiança i 
allunyar-se de pressions psicològiques 
que puguin provocar els espais reduïts.

Els materials i els colors utilitzats per 
a la decoració estan en concordança 
amb el logotip de l’empresa, seguint 
així una mateixa línia. En tot el mobilia-
ri predominen els colors entre el blanc 
i el gris, donant la sensació de sobrie-
tat i seguretat alhora que provoca un 
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contrast pretès amb els colors de les 
parets.

El bany, els materials del qual no s’han 
modificat, se li ha volgut donar un aire 
inspirador, innovador i pràctic.

Les catifes de llana aporten el caliu i el 
benestar com els que ens agrada tro-
var a les cases del país, donant sensa-
ció de proximitat. 

En els espais sense ventilació s’ha 
aprofitat per ubicar-hi una cuina jun-

tament amb un office, fet que permet 
no haver de sortir i evitar pèrdues de 
temps, sovint innecessàries.

El terra, tipus parquet, contrasta amb 
els colors grisos de les parets, donant 
una sensació de rigorositat, amb la 
consegüent confiança que això trans-
met als clients, idea principal del pro-
jecte.  

INTERIORISME: Eva Puigdemasa
CONSTRUCTORA: Auxini

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Empresa Constructora del nou despatx P.I. Advocats

"Aprofitant l’altura 
de les estances, es 
plantegen espais 
oberts i amples"



Farà un parell de mesos que al carrer Isabel Sandy, 
al costat del mític restaurant Don Denis, hi trobem 
una nova proposta en el món de la restauració. 
Parlem del restaurant Panxo. Un local totalment 
nou, aixecat on es trobava, la també mítica botiga 
de belles arts el Pinzell d’Or.

Es tracta d’una nova oferta culinària on gaudir de 
cuina gastronòmica i d’autor en fusió amb la cuina 
japonesa.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓPANXO RESTAURANT

Recollit 
i acollidor
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El disseny d’interiors ha anat a càr-
rec de la mateixa propietat, el Pere 
Torres i la Marta Trillo, donada l’afi-
ció a aquesta pràctica. Només entrar 
al local es percep immediatament la 
intenció que se li ha volgut donar: un 
espai acollidor i recollit. 

Els 28 comensals que hi accedeixin, 
trobaran el caliu aconseguit a partir 
d’una decoració excel·lent, basada en 
els tons clars de les parets combinats 
amb els marrons de la fusta. La inten-
ció era oferir un espai molt càlid, amb 
molta pau i tranquil·litat.

Una il·luminació a base de llums LED 
de baix consum i regulables, aconse-
gueix atenuar al gust l’ambient que es 
desitja.

Els lavabos recorden als estils clàssics 
de les cases antigues, combinats amb 
els serveis d’última generació.

Les cadires, així com els llums, van ser 
un amor a primera vista de la propi-

etària, que tant sí com no, les volia a 
l’establiment, combinant-los perfec-
tament amb la resta dels mobles i les 
escultures que decoren el lloc.

Tot i el predomini de la fusta en el 
mobiliari, intenten sortir de la deco-
ració més tradicional, aconsegueixen 
transmetre caliu allunyant-se de les 
tendències rústiques més típiques en 
les bordes de muntanya.

«Combinació 
de tons clars a 
les parets i els 
marrons de la 
fusta»
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Amb el punt de mira enfocat a eva-
dir-se i traslladar-te a un punt fora 
d’Andorra, ofereixen comoditat i 
transparència amb un detall a desta-
car, com és la cuina vista, coberta amb 
un vidre, fet que sempre transmet 
confiança, ja que permet veure com 
treballen els cuiners i demostra que 
no es té res a amagar.
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És un espai ampli, obert a qualsevol 
esdeveniment o tipus de comensals, 
ja que disposen de taules petites i ín-
times per gaudir d’un sopar en parella 
i grans taules per a grups, per bé que 
també ens podem escapar sols i seu-
re en una barra per fer l’àpat. Alhora, 

també tenen el restaurant disponible 
per a grups grans o festes privades, 
prèvia reserva corresponent.

La catalogació és purament de res-
taurant, ja que no és local per anar a 
fer un cafè o prendre una copa, està 



Av. Príncep Benlloch, 78 - 4t, 1a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra  · Tel./Fax +376 829 942 - Mòb. +376 352 945 · vitalconstruccions@andorra.ad

ideat perquè els que hi entrin gaudei-
xin de l’estil culinari tan propi que ofe-
reixen, sense influències ni tendències 
de cap mena.

Amb el seu estil propi, aconsegueixen 
proporcionar la comoditat i la privaci-

tat que tant valorem en un restaurant. 
Sense dubte, una proposta a tenir en 
compte per organitzar aquell sopar 
que tenim previst.  

CONSTRUCTORA: Vital Construccions

Industrials col·laboradors Panxo Restaurant

INSTAL·LACIONS D’HOTELERIA, RESTAURACIÓ I COL·LECTIVITATS
C/ de l’Alzinaret, 5 · AD500 Andorra la Vella · TLF: +376 75 00 75 · andorra@gruporull.com
www.gruporull.com

GRUP RULL

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com



Industrials col·laboradors Panxo Restaurant Industrials col·laboradors Panxo Restaurant
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CTRA. de la Margineda _ LOCAL: 3 planta baixa _ AD500 Andorra la Vella _ Principat d’Andorra
TEL: +376 721 100 _ FAX +376 725 500 _ MAIL info@termicperalba.com _ WEB: www.termicperalba.comAv. Joan Marti 73, local 1 · AD200 Encamp · T +376 813 322 · T +376  34 56 29 · electrolizarte@andorra.ad

  

Instal·lacions elèctriques industrials i particulars
Eficiència energètica
Manteniments
Xarxes informàtiques
Gestió de butlletins elèctrics
Videovigilància i alarmes
Calefacció elèctrica i sol radiant

Urgències 24h

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

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions



CLUB ENERGY BOWLING

Esperit lúdic

Quan un país creix és important que ho faci en tots els 
sentits, i l’oci és un dels serveis imprescindibles per 
millorar la qualitat de vida tant dels habitants com dels 
visitants.

En aquest sentit, hi ha qui està al cas i s’espavila per 
oferir els serveis necessaris per gaudir dels moments de 
lleure, imprescindibles per seguir endavant i trencar la 
monotonia del dia a dia.

Així neix, amb aquest concepte, el Club Energy. Un nou 
espai lúdic on hi trobem activitats recreatives de tota la 
vida amb un toc avantguardista.

Situat a prop del carrer comercial principal, VIVAND, i 
de tots els serveis necessaris per facilitar la visita, com 
hotels, pàrquings, etcètera.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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Un nou espai lúdic on 
hi trobem activitats 
recreatives de tota 
la vida amb un toc 
avantguardista



El local té una superfície de gairebé 
700 m², amb capacitat per a unes 400 
persones, que podran gaudir dels 4 
espais separats cadascun dels quals 
disposa de l’activitat específica que es 
vulgui realitzar.

A l’àrea de jocs del club hi ha quatre 
pistes de bitlles, 5 taules de billar pro-
fessionals, futbolí i dards.

El Bowling està equipat amb un siste-
ma de puntuació de monitors i els la-
terals adaptat per a nens, adequat per 
als més petits.

Per als més enèrgics i amb vocació d’ar-
tista, el Club Energy disposa d’una sala 
privada de karaoke amb un disseny in-
terior molt confortable, amb mobles 
entapissats i moqueta en tot l’espai, 
amb un escenari on poder gaudir d’ac-

tuacions en directe. Equipat amb els sis-
temes d’àudio més moderns per gaudir 
d’un so perfecte. Està pensat per a po-
der fer-hi festes privades i celebracions 
de tot tipus. Tot aïllat acústicament.

En tot el complex s’aconsegueix un 
ambient acollidor, la distribució de la 
il·luminació, mitjançant llums LED de 
baix consum, amb focus puntuals en 
diferents sectors, proporcionen el cli-

>>>  El karaoke compta amb un disseny interior molt 
confortable, amb mobles entapissats i moqueta en tot 
l’espai, amb un escenari on poder gaudir d’actuacions en 
directe. Equipat amb els sistemes d’àudio més moderns per 
gaudir d’un so perfecte.
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ma idoni d’una sala de festes i entre-
teniment. La zona VIP, disposa de mo-
biliari més exclusiu amb internet wifi 
gratuït i la privacitat que es desitja.

Es tracta d’una reforma completa. S’ha 
posat molt d’èmfasi en l’estructura de 
la barra, que cal destacar pel disseny 
i la decoració. Una barra d’obra, reco-
berta amb un mosaic de rajola i una 
malla decorativa que la fa realment 
atractiva. Llums en el mobiliari i el 
sòcol, que la ressalten de la resta de 
l’espai. El taulell està fet de DM revestit 
amb microciment amb un acabat que 
ofereix la màxima resistència.

El terra està revestit de parquet vinílic, 
excepte la zona del bowling i la zona 
VIP, on trepitgem moqueta, per les 
condicions especials de cada espai.

El mobiliari és el clàssic d’un centre re-
creatiu, amb butaques baixes i bancs, 
taules per fer una copa tranquil·la i tam-
borets a la barra. 

En els colors de les parets s’han utilitzat 
colors bordeus, clars i certes parts amb 
tendències blavoses. La llum decorativa 
però, fa que l’ambient canvi en funció de 
la celebració o esdeveniment que s’hi 
realitzi.

A banda de l’escenari per allotjar actua-
cions en directe, amb un equip professi-
onal de so, disposa d’una pantalla gegant 
per gaudir de tardes de futbol i la projec-
ció de vídeos. 

A la part lateral de la pista de bitlles hi 
trobem un espai reservat per als més pe-
tits en el qual poden distreure’s i fer més 
amena la seva estància.

Els banys estan adaptats per a minus-
vàlids i decorats amb l’ambientació de 
la resta del local.

Amb l’esperit definit doncs, neix aquest 
nou espai per a esdeveniments i festes 
a Escaldes-Engordany. Salons amb ca-
ràcter, de nova construcció i totalment 
preparats amb capacitat per a moltes 
persones.

Un espai únic per a un dia memorable 
tant en l’àmbit privat com per a pre-
sentacions de productes, serveis, no-
vetats o rodes de premsa. 

>>>A l’àrea de jocs del club hi ha quatre pistes de bitlles, 5 taules de billar 
professionals, futbolí i dards.
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PROJECTE: CLUB ENERGY BOWLING
INTERIORISME: BAC Arquitectura
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JORDI DÍEZ FERNÁNDEZ. CARRERS D’ESCALDES-ENGORDANY

El trànsit. 
Crònica d’un camí

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ÒSCAR LLAURADÓ

Sovint no som conscients de la influència que té l’art en les nostres vides 
i normalment som nosaltres els que ens hem de preocupar d’arribar a les 
obres que fan els artistes, ja que exposen en espais tancats i dedicats 
exclusivament a aquest efecte.

Però quan l’art surt a l’exterior, quan l’exposició ens la trobem als carrers 
de les nostres ciutats, la influència és directa i, tard o d’hora, ens fixem 
en aquella obra que ens crida l’atenció i ens fa ballar el cap. Vulguem 
o no, acabem topant amb aquella obra que ens fa reflexionar sobre el 
missatge que l’autor vol transmetre i, inconscientment, fa que traiem 
conclusions o sensacions que ens fan expressar les crítiques pertinents 
segons el nostre punt de vista, sovint diferent del que l’artista pretenia.

I és que l’art té aquestes coses, la llibertat d’expressió i, la 
interpretació.

 

EL TRÀNSIT. CRÒNICA D’UN CAMÍ

La transparència de l’acer. Exposició d’escultures de Jordi Díez Fernández

ART AL CARRER

Del 4/07 al 29/09 2018
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Aquest és el cas que ens trobem des 
de principis del mes de juliol i que 
s’allargarà durant tot l’estiu pels 
carrers de la parròquia d’Escaldes-
Engordany. L’exposició «El trànsit. 
Crònica d’un camí», que consta de 
nou obres d’acer recolzades da-
munt d’una gran pedra de granit, de 
l’escultor Jordi Díez Fernández.

Les escultures de l’artista estan si-
tuades en 9 punts diferents de la pa-
rròquia escaldenca, fet que l’artista 
destaca molt positivament perquè 
«apropa l’art al carrer». També se-
gons paraules de l’autor «tot camí té 
tres etapes fonamentals: separació, 
transició i incorporació» i cada una 
de les peces exposades simbolitzen 
alguna d’aquestes etapes.

L’expressió figurativa, especialment la 
figura humana, és l’eix vertebrador de 
l’obra de Díez. En les diferents etapes 
escultòriques que ha desenvolupat, 
destaca la utilització de materials di-
versos com la pedra, el ferro, la fusta 
i la terracota. Materials antecessors 
del que utilitza en l’actualitat de forma 
exclusiva: l’acer. Un metall que li apor-
ta lluminositat i que converteix les se-

ves creacions en una novetat artística 
admirada pels experts en art figuratiu.

Des del Comú destaquen el paral·lelisme 
que hi ha entre les obres de Díez amb 
la Dama de Gel de Phillippe Lavaill i 
Angel Calvente, fet que els va resultar 
molt atractiu i adient per decidir-se 
per aquest autor.Les obres estan re-
partides pel carrer dels Veedors, la 
plaça Lalín, el parc de la Mola, l’av. 
Carlemany i la plaça Santa Anna.

La satisfacció d’exposar aquestes 
obres és compartida per les autori-
tats i, segons van manifestar des de 
l’ens escaldenc, s’estan plantejant 
adquirir una de les obres que pas-
saria a formar part del patrimoni 
artístic comunal, sempre que, un 
romanent del pressupost del 40è 
aniversari de la parròquia els hi per-
meti. L’artista ha cedit gratuïtament 
les obres, mentre que el comú s’ha 
fet càrrec de l’assegurança, el trans-
port i les plataformes de granit so-
bre les quals reposen les obres.

Alhora, com ve sent habitual en les 
propostes que es fan des del CAEE, 
amb motiu de l’exposició, es realit-

zaran una sèrie d’actes que giraran 
en l’entorn de la temàtica que tracta 
l’obra, com un taller per a infants titu-
lat «El Camí Secret» en què una visita 
guiada pel recorregut de les obres farà 
arribar als nens i nenes el significat 
de cada una de les peces exposades. 
D’altra banda, el dia 22 de setembre, 
el mateix Jordi Díez, realitzarà una 
conferència titulada «El que sé sobre 
art. Què és i per a què ens serveix».

Pel que fa a les obres que ja tenim 
exposades, cal destacar el significat 
que els hi dóna l’autor, ja que cada 
una d’elles té una intenció basada 
en aspectes que Díez vol destacar en 
les diferents etapes de la vida. Així, 
l’obra titulada La Separació represen-
ta l’allunyament en l’entorn conegut, 
segur, per entrar en una zona desco-
neguda. El Torç simbolitza la forta-
lesa necessària. El Tenista el treball 
dur, la cerca de la perfecció. Amants 
d’acer dóna a entendre la desaparició 
del jo. La Transició és el tram en el 
qual, el que sabem queda enrere com 
a llast i recuperem la sorpresa. Caps 
simbolitza la mirada eterna. Llindar 
és el portal de transició, una figura 
femenina que convida a travessar el 

llindar amb confiança. Tribut a Lita 
Cabellut representa l’absència serena 
de necessitat del terra i referència. 
L’obra titulada Age Quod Agis simbo-
litza l’ascensió. La incorporació es re-
fereix a una persona nova, en el que 
l’autèntic es manté i el superflu ha 
mort. I finalment, poder la més espec-
tacular, Winged Man que ens porta a 
l’ofrena i acomiadament.

Així doncs ja ho sabeu, l’artista ens 
convida a interpretar i de ben segur 
que les seves obres ens captivaran i 
ens faran bada una estona.  

Considerat per a 
molts experts com 
un dels escultors 
amb més projecció 
mundial.
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SALA D’EXPOSICIONS DE L’ERA DEL RASER, MUSEU POSTAL D’ORDINO

La Casa Rossell: 
una mirada interior
Des del dia 15 de setembre del 2017 fins el dia 7 de gener del 
2019, es pot visitar l’exposició «La Casa Rossell: una mirada 
interior» a la Sala d’Exposicions de l’era del Raser d’Ordino 
(planta baixa del Museu Postal).

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  JOSEP CASANOVA
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La Casa Rossell d’Ordino, documentada 
des del segle XVI, és una de les cases 
més importants d’Andorra, tant des del 
punt de vista econòmic com polític. Al-
guns membres de la família, van partici-
par en la política interior i exterior de les 
valls i van consolidar xarxes de relacions 
econòmiques i polítiques, essencial-
ment cap a Catalunya i Espanya, sen-
se trencar amb les arrels pirinenques. 
D’entre els personatges públics més 
rellevants, destaca Antoni Fiter i Rossell 
(1706-1748), redactor del Manual Digest.

La Casa Rossell ha guardat curosament, 
al llarg del temps, un gran nombre d’ob-
jectes de formes, característiques, usos 
i significats diversos que són el reflex de 
la família benestant que la va habitar.

Llibres, documents, mobles, objectes 
de luxe, objectes quotidians… Més en-
llà de la matèria, de la primera realitat 
visible i tangible i dels valors intrínsecs, 
tots aquests objectes ens parlen de 
la família i de la seva manera de viure 
i de relacionar-se amb la societat de 
cada moment. Més primitius o més 

sofisticats, més antics o més recents, 
aquests objectes simbolitzen poder, 
força, espiritualitat, creences, senti-
ments, etc. Són, en certa manera, l’àni-
ma de la casa.

En la mostra, organitzats per esceno-
grafies temàtiques (la riquesa i les pro-
pietats, la vida domèstica, la vida so-
cial i cultural, etc.), se’n pot veure una 
selecció de més d’un centenar, datats 

entre els segles XVII i XX. En sobresurten 
alguns treballs de costura estretament 
lligats amb les creences i les supersti-
cions, com ara els escapularis, els reli-
quiaris i els amulets que tenen la funció 
protectora; un gran nombre de peces 
d’indumentària i complements d’una 
gran elegància i sumptuositat, propis 
de les classes benestants, així com un 
interessant fons documental i bibliogrà-
fic (declarat bé d’interès cultural l’any 
2011).

Aquesta família, de llarg llinatge i amb 
aliances matrimonials a l’exterior de les 
valls, s’apaga a la segona meitat del se-
gle XX (Bernat Rossell, 1378; Maria Lluïsa 
Riba Cassany, 1993) i el patrimoni de la 
casa (terres, edificis, béns mobles…) és 
heretat per l’Estat per perpetuar millor 
aquesta memòria secular.

Es tracta d’una exposició molt reco-
manable per conèixer la història d’una 
casa i una família que representa la vida 
social i cultural en una societat majori-
tàriament rural i una manera de viure al 
llarg de les diverses etapes de la història 
d’Andorra. 
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CAEE

La Bíblia i Chagall
Aquest estiu, el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) ens porta una exposició de Marc Chagall, 
un referent artístic del segle XX i, possiblement, desconegut per a molts.
La mostra, titulada, recull més de cent gravats que l’artista va invertir més de 25 anys en fer a partir 
de l’encàrrec d’un marxant francès, Ambroise Vollard.

PER REDACCIÓ · FOTOS:  ADV

La temàtica és una sèrie de moments solemnes del llibre sagrat 
en què la majoria són làmines en blanc i negre i només en algunes, 
s’hi entreveuen notes de color. Lluny però de la monotonia, les 
obres de Chagall estan carregades de dinamisme i cadascun narra 
un paisatge bíblic amb una força que atrapa l’espectador.

Moltes d’aquestes representacions són escenes conegudes com 
el somni de Salomó, la mort de Moisès o Betsabé als peus de 
David, entre moltes altres.

Tenint en compte l’origen de l’autor, jueu a una Bielorússia en 
l’època de les repúbliques soviètiques unificades, es palpa la 
influència de l’entorn més familiar i castigat per un règim que 
mantenia a la seva família amb pocs recursos econòmics.

Articulista, poeta, activista polític en la revolució russa, comissari 
d’art o escultor són algunes de les activitats que va realitzar al 
llarg de la seva vida. Home de grans inquietuds, amb influències 
dels diferents països en els quals va residir després d’haver 

d’abandonar el seu país natal, com França, els EUA o Catalunya 
on va realitzar una sèrie d’obres pictòriques.

Va morir l’any 1985, a l’edat de 97 anys, després d’haver 
sobreviscut a les dues guerres mundials i les terribles 
persecucions que van patir els jueus en les diferents etapes i 
situacions de la seva vida.

Chagall va inspirar-se en els costums de la vida a Bielorússia i va 
interpretar molts temes bíblics, reflectint l’herència jueva. En la 
retrospectiva que ens ocupa, trobem escenes conegudes de les 
sagrades escriptures combinades amb elements profans, records 
de la infància, reminiscències de l’art popular rus i símbols de la 
tradició jueva, tot i que Chagall no va ser especialment religiós i 
sempre va defensar una actitud interconfessional. 

Amb tot, no ens podem perdre un repàs a tota una vida al llarg 
del segle XX que mostra la quantitat de conflictes i revolucions 
viscuts en un període molt convuls. 
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TEXT: REDACCIÓ ·  FOTOS: JORDI TROGUET

La bellesa de l’instant
JORDI TROGUET PHOTO

Amb un simple cop d’ull als diferents perfils de què 
disposa en plataformes com Instagram, Flickr o 
EyeEm, podem veure la passió que posa en cada 
fotografia que realitza. I no passa desapercebut 
per als professionals i no professionals en la 
matèria, ja que els seus seguidors es compten per 
milers i omplen l’apartat de comentaris amb elogis 
i felicitacions.

És un amant d’Andorra. Així ho mostra en el ventall 
d’instantànies repartides per les diferents xarxes. 
Ens mostra aquella Andorra on es pot veure la 
bellesa del país, amb la intenció d’allunyar de les 
ments més encaixonades, la imatge habitual que el 
principat es limita a un sol carrer o que només es 
pot venir de compres.

I tant dins com fora del nostre territori, les imatges 
que ens ofereix són de gran qualitat, on apareixen 
tot tipus de conceptes i tècniques fotogràfiques 
excel·lentment executades. És difícil, o potser imprecís, definir qui és, què és o què fa Jordi 

Troguet. Si algú que no el conegui ens pregunta per ell i volem 
fer alguna referència per situar-lo, millor treure la «xuleta» i 
començar: l’empresari, el polític, l’esportista, el fotògraf, el 
col·leccionista, l’instagramer, el viatger…? Difícil, ja ho diem, 
difícil de classificar.

D’entre totes les opcions que podríem destacar (que 
individualment podrien donar per un reportatge) ens quedarem 
per ara, amb la de fotògraf. No des del vessant més tècnic sinó 
des de les instantànies espectaculars que ens permet gaudir en 
les diferents xarxes socials que utilitza per difondre la seva obra, 
altament recomanable 
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Com a bon muntanyenc que demostra ser, la 
natura i els paisatges dominen la seva temàtica, 
però no oblida el retrat, la fotografia esportiva, 
la cultura, escenes urbanes o les escapades 
més enllà de les nostres fronteres. Val la pena 
donar una ullada al seu mapa geofotogràfic de 
Flickr, on podem gaudir de les captacions que 
realitza des d’un punt de vista molt personal 
i íntim.

En les seves obres hi trobem totes les 
possibilitats que ens permet la tècnica, ja que 
domina la modalitat del blanc i negre, el color o 
el retoc fotogràfic. Totes però, tenen un punt en 
comú, que és la passió per allò que fotografia. 

Demostra ser un fotògraf sense pressa, capaç 
de fer guàrdies eternes per captar el moment 
que perseguia. Cuida amb detall la composició 
de colors o el moment que immortalitza amb 
la màquina que sempre porta a sobre. Les 
seves galeries en les diferents xarxes són 
atractives en conjunt i quan obres una de les 
panoràmiques resulta impossible no clicar a la 
següent.

Potser pel passat com a esquiador d’elit, la neu 
i la muntanya són els temes que més treballa, 
mostrant la proximitat que té en aquests 
espais. Caçadors d’arreu envejarien haver estat 
tan a prop de peces tan imponents de fauna 

salvatge, sobretot de les que habiten en les 
nostres valls, ja que no se li escapa un isard, 
un cérvol o un cabirol quan el persegueix amb 
insistència, sense oblidar la resta de la diversa 
fauna o flora més representativa del nostre 
entorn.

En el repertori, com a bon amant del país, 
inclou la cultura més autòctona, com poden 
ser els monuments o els edificis històrics, 
així com les festes i les tradicions populars, 
donant la possibilitat d’ensenyar a tot aquell 
que vulgui, més sobre Andorra.

Dins de les seves fotografies, es mou des dels 
núvols o un cel estrellat i et preguntes sobre 
el més enllà, fins a sota l’herba dels prats, 
ensenyant-nos un bolet que et fa salivar.

L’aigua en totes les seves formes, el bestiar 
dels ramaders del territori, els insectes amb 
macro que voletegen les flors, representacions 
artístiques que han ocupat els carrers, les aus 
que nien i volen per sobre els nostres caps fins 
a la diversió de la canalla quan juga, apareixen 
en les seves fotografies. Tots amb un punt de 
vista molt personal i buscant transmetre algun 
sentiment.

En definitiva, un fotògraf amb tota regla, 
que està deixant empremta de la vida real i 
l’autenticitat d’un país. 

Un fotògraf que s’esforça per mostrar al món 
una realitat sovint desconeguda per molts. I 
tot haver vist la lluna de molt a prop, toca ben 
bé de peus a terra.  
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I si amb l’escultura i les joies no tenia prou, 
després d’una llarga trajectòria en els 
cercles artístics, decideix exportar aquest 
art al món dels complements, incorporant 
les seves creacions a bosses de mà i 
accessoris, amb les formes i les influències 
de les peces rígides.
Les línies escultòriques de les creacions no 
es limiten a cap tendència particular sinó 
que neixen amb una vocació intemporal, 
sense renunciar a tot això, presenta una 
forma estètica molt contemporània, que 
també trasllada a les creacions de moda 
en forma de complements.
 
Aquesta munió de creacions, evidentment, 
la porta a créixer, i necessita ampliar 
horitzons i espais. A més del taller-botiga 

ubicat a Barcelona, on crea i dissenya les 
obres, recentment ha inaugurat el nou 
espai Nerea Aixàs Joieria i Escultura al 
carrer de la Sardana amb Callaueta, a la 
zona Prada Ramon, en el qual dedica una 
zona exclusiva per a exposar més els seus 
productes. Un local nou més espaiós que 
permet atendre de forma més distesa, 
personalitzada i còmoda, a més de 
disposar d’un espai per a l’exposició de 
les escultures de l’artista, així com l’opció 
d’adquirir accessoris de disseny i noves 
col·leccions inspirades en aquestes.

Tot i que aquesta idea d’ampliar espai i 
poder mostrar més el producte sembla 
que pugui allunyar del visitant, Aixàs 
aconsegueix el contrari. Ofereix proximitat 

i una atenció més personalitzada a cada 
client. Fet que assoleix dissenyant ella 
mateixa la distribució i la decoració del 
nou centre, amb l’ajuda del seu pare, 
arquitecte de professió. La implicació 
en el disseny d’interiors, li dona un 
toc molt personal, amb la idea de 
transmetre la seva essència i poder-la 
palpar en l’Espai Nerea Aixàs. Busca 
allunyar-se de la fredor d’una venda 
comercial clàssica i mira d’oferir al 
públic proximitat i confiança.

El disseny interior, així com el mobiliari, 
porten la rúbrica personal de l’artista, 
amb la possibilitat d’encabir-hi tot allò 
que a ella li agradi i cregui que pugui ser 
interessant per a la persona que entri 

per la porta. Cent metres quadrats 
on hi caben la inspiració de l’artista i 
una exposició de joia i escultura que 
recull novetats i la seva trajectòria 
professional.
 
Amb tot aquest moviment i trasllat de 
les peces a la nova ubicació, a la botiga 
situada a l’Illa Carlemany guanyen espai 
per oferir més productes destinats a 
complements, com bosses de mà, i així 
aconsegueixen ampliar l’oferta donant 
un servei més exclusiu, una atenció més 
acurada i més professional.
 
Una nova aventura de l’artista andorrana 
que, a poc a poc, va fent gran la seva marca 
pròpia, cada vegada més reconeguda. 

Nova Ubicació 
INAUGURACIÓ NEREA AIXÀS

Nerea Aixàs, a banda de ser una de les escultores més emblemàtiques del 
país, ha esdevingut una marca de referència en el sector de la joieria.
L’artista andorrana va començar la seva trajectòria especialitzant-se en 
l’escultura de ferro, un material que dominava amb comoditat. En un moment 
donat, l’esfera artística s’amplia quan decideix fer obres escultòriques en 
petit format adaptant-les en forma de joia. Quan arriba a aquest moment 
aposta per la plata (que esdevé el seu material preferit), l’or i el bronze, i 
sovint n’inclou d’altres com el suro, el corall i l’acer.
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Cooperant
SENEGAL

Hi ha mil maneres diferents de viatjar, ara bé, segurament la que reporta experiències vitals és 
la que ens queda a la memòria per sempre més.

Una destinació que de ben segur ens pot proporcionar aquestes vivències és Àfrica. Un continent 
diferent al que ens envolta en tots els aspectes.

La Bianca Palomo, la protagonista de l’aventura que expliquem en aquest article, va escollir 
aquesta destinació, més concretament el Senegal. I no a Dakar, la capital, que potser seria 
el destí més turístic del país, sinó que la seva destinació final se situava al  sud-est d’aquesta 
República africana, a la població de Kédougou. Una ciutat que respon perfectament a la imatge 
estereotípica d’una petita capital de província africana: carrers polsosos, mercats coloristes 
i gent amable. En la que caminar pels carrers ens trasllada a paratges en els quals el temps 
s’atura.

TEXT: REDACCIÓ ·  FOTOS: BIANCA PALOMO 

Les inquietuds de la Bianca per 
emprendre aquest viatge, que 
sempre havia volgut fer, se centraven 
en poder col·laborar amb alguna ONG 
per realitzar ajudes humanitàries. 
Problemes burocràtics amb aquestes 
entitats, donada la curta durada del 
viatge i certs requisits que demanen, 
van impedir que pogués realitzar-lo 
amb aquestes. Així i tot, les ganes 
de portar a terme aquest desig van 
fer que pogués contactar amb un 
voluntari autòcton del Senegal, el 
Sidi, que desenvolupa tasques en 
aquest tipus de col·laboracions 
mitjançant una petita organització 
que dirigeix ell mateix. La iniciativa 
del Sidi està dirigida bàsicament 

a la formació i l’ajuda als nens del 
territori, a través de l’organització 
d’activitats per a una guarderia i, als 
més joves, mitjançant l’esport.

La nostra aventurera treballa en una 
entitat bancària del país, a la qual va 
demanar si podia aportar una petita 
col·laboració en forma de material, 
per repartir un cop es trobés allà. 

L’empresa va carregar a la Bianca 
amb 150 llibretes per donar als nens 
com a material per anar a l’escola, 
alhora, entitats esportives d’Andorra 
van aportar roba que en un moment 
donat els nens i nenes lluïen com si es 
tractés d’un equip del Principat. 



172 l’adv 173l’adv

Un cop instal·lada a lloc, la Bianca vivia 
amb famílies del poblat, sense llum 
ni aigua corrent, aquesta l’havien de 
traslladar d’un pou que hi havia al poblat. 
Amb aquestes premisses, el gir que fa la 
seva zona de confort habitual és notable, 
començant a entendre que les coses, 
i la vida en general, no és igual arreu 
del món. Aquest fet li va donar un caire 
d’autenticitat que atrau ja de per si.

Sense tenir en compte el fet de l’entrega 
dels presents que portava, la nostra 
protagonista destaca la immensa gratitud 
i l’amabilitat que demostra la gent del 
Senegal en tot moment. Segons ens 

explica, desborda alegria, i malgrat la 
imatge de pobresa que es palpa en els 
carrers i els habitatges, es consideren 
feliços. Encomanen aquesta felicitat a 
tot viatger que els visita, tot i que el color 
de la pell la feia destacar dels habitants 
locals, no es trobava fora de lloc ni 
estranya convivint amb la població.

En paraules de la viatgera, l’experiència la 
va impactar en molts sentits, ja que, per 
bé que es va sentir molt a gust i satisfeta 
de l’experiència que vivia, recorda que 
certs aspectes o fets li trastocaven els 
pensaments. El fet de trobar-se amb 
famílies que no podien optar a menjar tres 

àpats diaris, nens petits que li tenien por 
perquè no havien vist mai a una persona 
amb la pell blanca o al contrari, nens 
que volien tenir una ferida perquè els 
curés la Bianca només pel fet de tenir-la 
a prop, són moments que la van marcar.

Podríem fer una llista llarguíssima de les 
vivències que ha pogut gaudir la Bianca 
en aquesta experiència, però la nostra 
protagonista destaca l’impacte que rep 
la ment quan es troba amb una realitat 
paral·lela a la que estem acostumats. A 
banda de les diferències pròpies de la 
zona, com poden ser els dialectes que 
parlen les dues ètnies que habiten el 
poblat, la religió musulmana majoritària 
entre la població o els diferents costums 
i tradicions, el que més impacta és 
la filosofia que apliquen en el dia a 
dia, sense intoxicacions pròpies de la 
societat més «moderna» aprofitant la 
bonança intrínseca de la gent i gaudint 
del que tenen per poc que sigui. Fets 
com aquests han fet que la Bianca 
s’enamorés d’una regió, un país, i un 
continent que l’acompanyarà la resta de 
la seva vida.   
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JAZZ PIANO A LA PÈRGOLA DEL PARK HOTEL

Ja des dels inicis, l’Andorra Park Hotel ha mostrat una devoció per la música, més concretament 
per la que prové d’un piano, ja que des de la seva fundació compta entre el mobiliari amb un piano 
de cua.

A l’estiu és quan aprofita la fresca dels vespres per treure aquest piano a l’exterior i amenitzar 
vetllades musicals en forma de Jazz. I ho fa amb el cicle de concerts de curta durada (sis sessions) 
que porta el nom de La Pèrgola Piano Jazz. Tal com expliquen els programadors, Xavier Cornella i 
Lluís Viu Rebés, la idea és simple: els dijous al vespre, al bell mig dels jardins del Park Hotel, porten 
artistes que els agraden, amb l’ambició de dur primeres espases internacionals juntament amb 
músics joves de futur prometedor. A vegades els acompanyen altres instrumentistes, amb la idea 
de fer una programació on sigui representada la varietat d’estils que el piano pot oferir.

L’esdeveniment és un sopar amb música on DJs acompanyen 
l’àpat per després deixar pas a l’actuació del piano, a més, han 
volgut vincular la poesia i el jazz i donar visibilitat als poetes 
d’Andorra que s’inspiren en el jazz, encarregant-los la selecció 
musical que s’escoltarà durant el sopar previ al concert.

L’acte en si consisteix en un sopar de quatre plats a compartir 
i postres, amb dolços i vi, tot elaborat pel xef Marc Mora i el 
sommelier Ramon Cabiscol. A partir de dos quarts d’onze, 
el protagonisme l’agafen el piano i les copes. En tres dels 
concerts el piano sol, un doble piano en una de les actuacions 
i en 2 altres casos està acompanyat per percussió. Pel que fa 
als artistes que visiten La Pèrgola Piano Jazz, podem dir que 
el nivell és altíssim. Lucia Rey va ser la primera que va actuar, 

pianista i compositora sortida del Real Conservatorio de Música 
de Madrid, que el passat 19 de juliol ens va presentar els temes 
del seu darrer àlbum, Reflexión, un disc mestís en el qual s’hi 
reflecteixen les diferents influències que ha anat recollint al 
llarg de la seva carrera.

Una setmana més tard, va ser el torn de Stefano Bollani, 
compositor, pianista i cantant. Acompanyant de grans músics 
de renom internacional com Gato Barbieri, Chick Corea, Bobby 
McFerrin o Caetano Veloso.

A banda de les col·laboracions en l’enregistrament de discs de 
diversos artistes, ell sol ha publicat 42 àlbums, dels quals 28, 
d’estudi. En l’actuació, vam poder gaudir de la seva varietat 

d’estils i la seva capacitat per a l’improvisació, ja que segons 
l’estat del públic, passava de Beatles a Bach i d’Stravinski als 
ritmes brasilers. Un espectacle en majúscules.

El mes d’agost el vam estrenar amb l’actuació de Moises P. 
Sánchez, un músic inquiet, coneixedor i amant d’un gran 
espectre d’estils. En el seu repertori inclou en el jazz des del 
rock simfònic a la música clàssica i la contemporània. Ha tingut 
l’oportunitat de treballar amb grans noms com Joan Manuel 
Serrat, Martirio, Antonio Carmona o Pasión Vega. Els seus 
concerts, abandonant una mica les seves creacions, han anat 
derivant cap a material totalment improvisat, fent úniques cada 
una de les seves actuacions i d’una naturalesa imprevisible.

El dia 9 va ser el torn de Carlos Torijano i Paquito Escudero. El 
primer és un músic polifacètic: pianista, compositor, productor 
musical i pedagog. Acompanya artistes de diferents estils, 
que van des del flamenc fins al jazz en els diferents vessants. 
En aquesta ocasió, la proposta de Torijano és un retrobament 
intimista amb les essències de la música d’arrel hispànica 
juntament amb Paquito Escudero a les percussions, amb qui 
comparteix una complicitat que salta a la vista dins i fora dels 
escenaris.

A mitjans d’agost eren Lluís Coloma i Carl Sonny Leyland els 
que ens feien gaudir de les fusions d’estils. Es tracta de dos 
dels pianistes de blues i boogie woogie actuals més originals i 
creatius. Després d’anys de coincidir i d’amistat, es van decidir 
a gravar un disc conjuntament amb la prestigiosa discogràfica 
Fresh Sound. El duet d’aquests dos fenòmens ens va mostrar 
la gran dosi de creativitat, espontaneïtat, virtuosisme, 
improvisació i diàleg musical, portant-nos a moments de 
màgia, amb una barreja de tradició i modernitat.

El protagonisme de l’últim dels espectacles va recaure en Luca 
Sestak i Johannes Niklas. Sestak, pianista prematur i Niklas, 
bateria efusiu, incendien els escenaris per on passen. Jazz, 
funk, pop i clàssica dins d’una olla i ho remenen bé, creant un 
estil propi. Difícils de classificar per als entesos, ja que les seves 
barreges no són el que es pot esperar d’un concert per a piano. 
Aquesta parella ha creat quelcom que els fa inconfusibles, amb 
la qual expressen en cada una de les seves actuacions. 

Si us ha passat l’oportunitat, ara ja sabeu que cal tenir en 
compte les dates i l’espai, i marcar al calendari aquest cicle 
musical íntim per bé que sorprenent, una cita a tenir en compte 
per a les nits d’estiu que, any rere any, augmenta en prestigi i 
ressò. 

Devoció per
la música
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Un dels grans atractius d’Andorra són els 
paratges naturals que alberguen les nostres 
muntanyes. Alhora però, cal destacar les accions 
que els pobladors del país hi han anat fent al 
llarg del temps per necessitat de les activitats 
econòmiques que s’hi realitzaven, principalment 
les agrícoles i les ramaderes.
En aquest aspecte, trobem multitud de 
construccions, per a tot tipus d’utilitats, fetes 
amb pedra seca.

La tècnica constructiva de la pedra en sec, o pedra seca, utilitza 
com a material bàsic la pedra. Algunes construccions d’aquest 
tipus es complementen amb altres elements, com fusta, terra, o 
herba. La característica essencial és que per construir aquestes 
edificacions no s’empra ni morter, ni cintres, ni bastides. La 
utilització de construccions en pedra seca en el paisatge de 
les Valls d’Andorra està relacionada principalment amb les 
necessitats generades per resoldre les necessitats típiques 
de les activitats que s’hi feien en temps passats, com guardar 
bestiar, collites o refugi dels mateixos pastors.

La seva funció principal era solucionar les necessitats pràctiques 
més que el vessant estètic. I en els acabats es buscava la 
resistència a la meteorologia i al pas dels anys, fet que vist els 
que perduren fins als nostres dies, assolien amb gran èxit.

Amb aquestes premisses i sense cap altra intenció, aquestes 
construccions, formen part del patrimoni d’Andorra i 
constitueixen un testimoni material de la història econòmica 
del país així com de les formes de vida dels seus habitants. 
Malauradament és un patrimoni en procés de desaparició, 
sigui degut al creixement urbanístic o al seu abandonament i 
progressiva degradació. Tot això atorga un gran interès al seu 
coneixement i inventari i fa necessària posar-los en valor.

L’edat d’or de la pedra seca la situa entre el segle XVI i mitjans 
del XVIII, coincidint amb la màxima explotació ramadera de 
la muntanya, i les restes que n’han quedat són precisament 
cabanes, orris, pletes i rasers.

Per tot això, la Biblioteca Nacional, el passat 4 d’abril, va 
organitzar la conferència «Aproximació a la construcció en Pedra 
Seca a les Valls d’Andorra» a càrrec de l’historiador i expert en 
la matèria del departament de Patrimoni Cultural, David Mas. 
L’objectiu de la conferència era donar a conèixer els trets bàsics i 
les característiques de les estructures construïdes en pedra seca 
al Principat a partir dels resultats obtinguts en les campanyes de 
prospecció i inventari efectuades des d’ICOMOS Andorra i el del 
departament de Patrimoni Cultural.

Sempre paga la pena fer valdre tot allò de què disposa un 
territori, i cal ressaltar la importància d’aquest llegat, ja que ens 
explica trets característics de la vida que portaven els nostres 
avantpassats, deixant empremtes que simbolitzen la cultura i el 
tarannà d’un poble.  

TEXT: REDACCIÓ ·  FOTO: ÒSCAR LLAURADÓ
La pedra seca
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