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 Ordino Mountain Residential Resort
LLISTA DE RESERVES OBERTA

Més informació a:

Each Offi  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

ALMARAZ BARTUMEU, Jaume
Roc dels Escolls, 8, 1r 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 720
jaumealmaraz@gmail.com
Número de col·legiat: 134

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

BARRANQUERO JARA, Marta
Carrer del Puial, 24 4t
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 340 599
m31estudi@m31estudi.com
Número de col·legiat: 135

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIU I REBÉS, Lluís
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
lluis@maxdecusa.com
Número de col·legiat: 84

ARQUITECTES
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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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau
Xalet Encodina. Pleta d’Ordino
AD300 - ORDINO
Telèfon: 838 961
jpguerrero@zona3d.com
Número de col·legiat: 83

JURADO PEÑALTA, Azahara
Ctra. de l’Aldosa, Urb. Bellmont
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 646465
Azahara.arquitecta@gmail.com
Número de col·legiat: 116

LORENZ, Daniela
Ctra. d’Engolasters, Les Molleres
Bloc 3, 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

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

PALAU I GARCIA, Sònia
Ed. Alzina, 2n 1a
AD100 - CANILLO
Telèfon: 824 665 / 649 376
sonia_palau@yahoo.es
Número de col·legiat: 103

PALLARÉS I PAPASEIT, J. Manel
C. Prat Creu, 59. esc B, 6è 3a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865 431
kfs@coac.net
Número de col·legiat: 45

PASCAL I RIERA, Esther
C. J. Viladomat, 38 – e. A, 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


www.atmca.ad

Av. d’Enclar 64
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 760000
ofi cina.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

C/ de la Plana 20, 
Prada Masover 
AD500 Santa Coloma
T (+376) 738 888
info@catrans.ad
www.catrans.ad

Av. de la Bartra · AD200 Encamp
T (+376) 736 300
gelesa@gelesa.ad

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. de Salou 56
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 1802 444
fruitesmolina@andorra.ad

DES DE 1986

Prat de la Creu 50-65, esc. B, 2n
AD500 Andorra La Vella
T/F (+376) 824 991
atmca@andorra.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

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@logifl uid.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
tberneifi ll@hotmail.com

TRANSPORTS 
BERNÉ I FILL 

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

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

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

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



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

Av.de Rouillac 25 · Les Bons · AD200 ENCAMP

T 732 640 · F 732 642 · multiserveis@andorra.ad

www.multiserveiscoprincep.com

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

MOBILIARI URBÀ · BARRERES · TANCAMENTS FUSTA

GESTIÓ DE RESIDUS · RETOLACIÓ DE VEHICLES
EMBELLIMENT DE L'AVINGUDA D'ENCLAR

EMBELLIMENT DE L'AVINGUDA MERITXELL



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

TOTES LES APLICACIONS,
UN ÚNIC SISTEMA
CALEFACCIÓ + REFRIGERACIÓ +
AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) +
PANELLS SOLARS + PISCINA

 

Compatible amb panells solars  
per a la pr oducció d’aigua 

calenta. La radiació solar es 
trans fereix a l ’intercanviador de 

calor del dipòsit d ’ACS.

Zona de segona
temperatura.

Terra radiant, radiadors, 
ventiloconvectors... La gamma Y utaki  

s’ adapta a l es nec essitats tèrmiques de 
la lla r, tant a l ’hivern amb la pr oducció 

de ca lefacció com a l ’estiu amb la  
producció de fr ed, gràcies a l’accessori 

de refredament Cooling Kit*.

L’equip produeix aigua ca lenta 
sanitària a través d’un dipòsit integrat  

o combinat amb la unitat interio r.

Escalf a l’aigua de la piscina 
entre 24ºC i 33ºC per a un 

confort òptim.

* Ac cessori addicional .

¨



www.bellacer.com

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



Taller: 
Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

www.artividre.com

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%.



Bar de copes / Pista de discoteca

Amplifi cador
Bose PowerMatch PM4500

Amplifi cador
Bose PowerMatch PM8500

Altaveus Bose
Panaray MA12
connectats en

paral·lel

Subwoofers
Bose Panaray MB4

Ordinador

Equip de 
videoconferència

autònom

Reproductor BluRay / DVD / CD

Bose IZA 250-LZ

Bose IZA 2120-HZ

Bose IZA 250-LZ

Reproductor Bluetooth
Denon DN-200BR

Micròfon 
dinàmic 
Beyerdynamic 
TG-V30ds

Consola d’avisos
Cloud PM4-SA

Connexions locals 
Cloud LM-2

Control remot Cloud RSL-6

Amplifi cador / Mesclador zonal Cloud 46/120T

Música en 
telèfon o tablet

Bose
DS-40SE(L)

Bose
DS-40SE(R)

Altaveus connectats en paral·lel
per a conseguir 4Ω

Reproductor multiformat
USB / SD / CD / Bluetooth / AM-FM
Denon DN-300Z

Control remot
de volum i

font

2x Bose
Freespace
3-II Bass
Module

6x Bose DS-40F
@ 20W / 100V

BOTIGA

Bose DS-40F (L)

Bose DS-40F (R)

Subwoofers
Bose RoomMatch RMS215

2x Altaveus
Bose RMU208

Connexió en paral·lel

2x Altaveus
Bose RMU208

Connexió en paral·lel

Restaurant / Hotel 4 zones 

T’oferim solucions per a cada necessitat

Auditori / Sala d’actes Bar, un sol amplifi cador

Petita Sala de reunions Botiga amb solució biamplifi cada

Reproductor multiformat
USB / SD / CD / Bluetooth / AM-FM
Denon DN-300Z

4x Altaveu
Bose DS40F
@40W/100V 1x Sistema

Freespace 3 3x Bose DS40SE

7x Bose DS16F

@16W/100V

MENJADOR
PRIVAT

TERRASSA
EXTERIORMENJADOR BAR

Detalls que fan la diferència.

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

www.siepandorra.com



  

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 fi 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 ofi 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.



Prestigi i reconeixement

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

Les entitats més reconegudes han 
dipositat la seva confi ança en nosaltres, 
amb una àmplia experiència i que 
compleix amb els models més exigents 
de qualitat. Comptem amb una àmplia 
plantilla formada per professionals 
qualifi cats 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 són el nostre principal aval.

El nostre equip està format d’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 planòls. 
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 alçada i visites 
mèdiques.

Construir és 
       el nostre art
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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. 

Vols parlar amb el Pare Noel?

El cost de la trucada (1€) va destinat a Càritas Andorra, per la campanya solidària de regals de Nadal. 
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Acabem el 2018 sense pena ni glòria!!!! Estadístiques turístiques que no acaben de satisfer a 
ningú, judicis amb entrebancs que no ajuden a aclarir res, lleis que no acabem d’entrar a tràmit 
parlamentari i ara tots a corre-cuita, negociacions amb molts dubtes amb els nostres veïns 
comunitaris, com desllorigarem aquest entramat? El pais sempre ens pot sorprendre i, quan menys 
ho esperem trobem solucions. Mireu doncs, quan tothom ho veia molt complicat, els interesats 
amb Grandvalira han arribat i, no podia ésser d’altra manera, a una resolució favorable per 
mantenir la imatge conjunta…tothom respira tranquil i confiat de nou… 

Parlem ja una miqueta del 2019, any d’eleccions, si no hi ha novetats fins a dues vegades haurem 
de pasar per exercir l’acte més just de la nostra democràcia: anar a votar!!! Ara és hora, doncs, 
de demanar a tots els candidats les seves propostes i vetllar pel seu compliment, cosa més 
complicada, no creieu? No passem de llarg, d’exigir tot el que creiem que s’ha de fer per 
millorar-ho tot, a veure si som capaços de fer propostes que puguin contribuir a fer 
d’aquest Principat un lloc una mica millor.

A
l art 
de 
viure
ANDORRA

Directora de L’Art de Viure, Coordinació 
editorial, Revisió ortogràfica i Gestió comercial: 
Carmen Matalobos
Direcció d’Art, Edició gràfica, Disseny i Fotografia: 
Oscar Llauradó

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

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

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

Maquetació: Oscar Llauradó,
Mireia Nogueras
Redacció: Montse Resina
Correcció: Adv
Distribució: Jesús Constenla
Dipòsit legal: AND-181-97

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

sumari
PORTADA:  Detall de l’obra de Phillipe Shangti “Future is Now”  © ADV Òscar Llauradó

editorial 
TEMPS DE PROPOSTES

26 ANDORRA TELECOM. FORFET 35 MOBILAND  _ 30 L’ARQUITECTURA SALUDABLE XVI. L’ELECTROSTÀTICA _  34 ARQUITECTURA. EMBELLIMENT AV. MERITXELL

 58 ARQUITECTURA. EMBELLIMENT AV. ENCLAR _ 64 ENGINYERIA. PAS A DIFERENT NIVELL A LA CG1 _   74 ARQUITECTURA. PASSEIG MOJACAR FASE 1

84 ENGINYERIA. APARCAMENT VALIRA _  90 REFORMA DE LES FAÇANES DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY  _  94 ARQUITECTURA. REFORMA HABITATGE 

104 ARQUITECTURA. REFORMA SERVEI D’IMMIGRACIÓ _ 112  ARQUITECTURA. RENOVACIÓ FAÇANES AL PARC GUILLEMÓ _ 114  ARQUITECTURA. EDIFICI 

SOCIOCULTURAL L’ESTUDI · ORDINO _ 124 ARQUITECTURA. HOTEL LES CLOSES  _  138 ARQUITECTURA. NOU BURGER KING ANDORRA LA VELLA _ 144    

ARQUITECTURA. RESTAURANT WOK QIN _ 152  INTERIORISME. NOU CONCESSIONARI HARLEY DAVIDSON _ 159 INTERIORISME. NOU FNAC AL PAS DE LA CASA

164 ESTALVI ENERGÈTIC. BELLACER  _ 166 ENERGIES RENOVABLES. JOCOR / VAILLANT _ 170 EXPOSICIÓ CAEE.  LA MODA ALS ANYS 60 _ 176  EXPOSICIÓ 

MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA. FEMINA FEMINAE _ 180 ARTALROC. ANDORRA A LA BIENNAL DE VENÈCIA  _ 186 EXPOSICIÓ ARTALROC. JAPÓ _ 190 
PREMIS DISSENY GRÀFIC ARTS ANDORRA _ 194 NOU ROCÒDROM A ESCALDES-ENGORDANY _ 196 INAUGURACIÓ HARLEY-DAVIDSON _ 198 20 ANYS 

PIRINENCA DE SERVEIS _ 200 RECOLLIDA SELECTIVA



E

L’arqui-
tectura 

saludable(XVI)
A N T O N I  P O L  I  S O L É

31l’advL’ARQUITECTURA SALUDABLE30 l’adv L’ARQUITECTURA SALUDABLE

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XVI)

L' Electrostàtica
LA DESCÀRREGA 

es produeix quan l’excés de 
càrrega es posa a prop d’un bon 
conductor elèctric o un altre 
objecte amb excés de càrrega 
però amb polaritat oposada. 

L’electricitat 
estàtica o 
electrostàtica 
(ESD) es produeix a 
causa de càrregues 
elèctriques en 
repòs. Apareix 
associada a una 
càrrega elèctrica 
que s’acumula en la 
superfície d’un cos 
aïllat o en un cos 
conductor aïllat.  

LA INDUCCIÓ
ELECTROSTÀTICA
es produeix quan un objecte, 
elèctricament carregat, es 
posa a la vora d’un  objecte 
conductor aïllat del terra. La 
presència de l’objecte carregat 
crea un camp electrostàtic que 
indueix càrregues elèctriques 
distribuïdes per la superfície de 
l’altre objecte. 

En trobar-se el cos amb aquests 
materials es pot produir una descàrrega 
electrostàtica si les dues parts estan 
carregades amb electricitat de diferent 
signe creant-se així una diferència 
de potencial que pot acabar en una 
electrifi cació que provoca la descàrrega. 

La inducció electrostàtica es produeix quan 
un objecte, elèctricament carregat, es posa 
a la vora d’un  objecte conductor aïllat del 
terra. La presència de l’objecte carregat 
crea un camp electrostàtic que indueix 
càrregues elèctriques distribuïdes per la 
superfície de l’altre objecte. Els ambients 
secs afavoreixen l’acumulació de tensió 
electrostàtica en ells i, com a conseqüència 
l’acumulació i suspensió de partícules 
de pols en l’aire atretes per l’electricitat 
estàtica. 

En edifi cis amb important presència 
d’aquest ambient per incorporació de 
materials aïllants o mal conductors 
i que suposin ambients carregats 
electrostàticament es poden produir 
reaccions al·lèrgiques com la tos, 
estornuts, picor d’ulls, urticàries, cefalees, 

deixadesa, tensió, cansament, refredats i 
altres trastorns que passen després d’unes 
hores d’haver sortit de l’edifi ci. 

Un altre trastorn és la Lipoatròfi a 
semicircular consistent en una atròfi a 
localitzada al teixit adipós subcutani derivat 
d’un procés infl amatori que es relaciona 
amb la descàrrega electrostàtica produïda 
pel contacte i pressió de les cuixes contra 

la taula de treball o escriptori durant 
la jornada de treball amb descàrrega 
electrostàtica o del camp elèctric acumulat 
a la taula cap a les cuixes. 

A més de la falta de bones derivacions 
de les taules al terra, la baixa humitat 
ambiental per sota del 40 % impedeix 
també que l’electricitat estàtica derivi 
espontàniament cap al sòl. 

arqui-arqui-
tectura

saludable(XVI)
A N T O N I  P O L  I  S O L ÉA N T O N I  P O L  I  S O L É

Electrostàtica

L' electrostàtica 
apareix associada 
a una càrrega 
elèctrica que 
s’acumula en la 
superfície d’un cos 
aïllat o en un cos 
conductor aïllat. 

Es tracta de camps elèctrics o electromagnètics continus 
sobre la superfície de materials plàstics o fi bres sintètiques 
(moquetes, cortines, tapisseries, mobles recoberts, llits, 
parquet laminat sintètic, plaques, gomes, escumes, joguines 
de peluix, roba de fi bres, pantalles i fi nestres de pvc...). 

És de fàcil experimentació en forma de descàrrega en atansar-
nos a una maneta o pom metàl·lic d’una porta després de 
caminar per moqueta o baixar d’un cotxe i tocar la porta. 
També passa en treure’s roba de teixit acrílic o per atracció del 
cabell a la pantalla del televisor. 

La descàrrega es produeix quan l’excés de càrrega es posa a 
prop d’un bon conductor elèctric o un altre objecte amb excés 
de càrrega però amb polaritat oposada. 

Els materials i cossos en principi són elèctricament neutres 
perquè tenen el mateix nombre de càrregues positives 
(protons i neutrons) que el de càrregues negatives (electrons 
entorn del nucli). 

Aquests materials poc conductors o cossos conductors 
però aïllats (per exemple una persona mal calçada) són 
susceptibles de carregar-se elèctricament per fricció, inducció 
o pressió i quan això passa queden carregats amb una càrrega 
elèctrica o estàtica amb predominança d’ions positius o 
negatius.



L’ARQUITECTURA SALUDABLE (IV)
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XVI)
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Eliminar l’ús 
de materials i 
elements sintètics 
o acrílics. 

Tenir uns nivells 
d’humitat relativa, 
entre el 40% i el 
60%.

Utilitzar calçat 
amb soles de 
cuir, cànem o 
altres materials 
naturals, o 
descalçar-se 
sempre que sigui 
possible. 

Derivar amb una 
banda de coure a 
una presa de terra 
tots els elements 
susceptibles 
d’acumular 
electricitat 
estàtica: taules, 
cadires, moquetes, 
alfombres, objectes 
metàl·lics...

Separar totes les 
instal·lacions i 
aparells que van 
amb electricitat 
de la zona de 
treball o de les 
persones. 

Utilitzar materials 
antiestàtics. 

Portar roba 
adequada.

Fer una bona 
distribució dels 
llocs de treball.

La mesura de la tensió superfi cial 
electrostàtica és el Volt (V). 

Hi ha diferents aparells per medir 
l’electrostàtica. 

Els valors donats pel IBN Baubiologie 
alemany qualifi quen els nivells 
dels camps elèctrics continus 
d’electrostàtica, per sota del 100 V 
com a no signifi catius, entre 100 i 
500 V dèbilment signifi catius, entre 
500 i 2.000 V com a fortament 
signifi catius i superiors als 2.000 V 
com a extremadament signifi catius. 

La Lipoatròfi a sense tractament 
mèdic, remet entre 3 i 9 mesos 
després de separar-se del factor 
originari. 

És important evitar l’acumulació 
de tensió superfi cial en els llits 
per a poder descansar millor. Pot    
produïr-se també en braços i altres 
parts del cos. 

LA LIPOATRÒFIA
SEMICIRCULAR
consistent en una atròfia 
localitzada al teixit adipós 
subcutani derivat d’un 
procés inflamatori que es 
relaciona amb la descàrrega 
electrostàtica produïda pel 
contacte i pressió de les 
cuixes contra la taula de 
treball o escriptori durant 
la jornada de treball amb 
descàrrega electrostàtica o 
del camp elèctric acumulat a 
la taula cap a les cuixes. 
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La remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell, en tot moment, ha tingut un objectiu molt 
clar, la de dotar-la d’un major dinamisme social i comercial. I aquesta tasca fou encarregada a 
l’empresa Enginesa, com a redactora del projecte i posteriorment, com a direcció facultativa de 
les obres que portaven a fer realitat el projecte.

En tot moment les directrius han estat clares a l’hora de definir els principals objectius i criteris 
de disseny, calia que fos amb línies netes i amb el mobiliari urbà imprescindible per millorar 
l’experiència del vianant, a més de tenir una identitat pròpia i donar prioritat al vianants respecte 
a la resta de mitjans de transport. Per la qual cosa es defineix l’eix comercial com a una zona 30. 

Per completar el disseny i la imatge de conjunt i continuïtat, s’ha optat per utilitzar granit per 
a pavimentar l’eix, amb un color clar, amb tonalitats ocres, que evolucionarà amb el temps, per 
tractar-se d’una pedra natural, junt amb un mobiliari urbà de línies rectes i senzilles, amb colors 
complementaris a la pedra, treballat amb fusta i ferro.

TEXT: MARIA AMPARO MARTÍNEZ MILVAQUES · FOTOS: COMÚ D’ANDORRA LA VELLA · ÒSCAR LLAURADÓ

REMODELACIÓ I EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA MERITXELL

Major dinamisme 
social i comercial

També, s’ha tingut en compte com-
plir amb les normes urbanístiques, 
per aconseguir una accessibilitat 
universal, és a dir, tant per a perso-
nes amb discapacitat motora com 
visual, a més, de facilitar l’accés als 
serveis d’emergències en cas de ne-
cessitat (bombers, ambulància, po-
licia...).

Als semàfors existents en l’àmbit 
d’actuació se’ls ha dotat amb se-
nyals acústiques per a invidents i 
semàfors al terra sincronitzats amb 
els verticals per a millorar la segure-
tat del vianant.

Un altre factor que li dona singula-
ritat al projecte executat és la con-
cepció i introducció de la tecnologia 
en el disseny, per tal de seguir els 

objectius d’aconseguir una ciutat 
més sostenible, en quan al control i 
la reducció de consum energètic i de 
les emissions de CO2. No només, a 
través de l’enllumenat, ja que s’han 
substituït els antics sistemes d’il-
luminació per llums led de baix con-
sum en tot l’eix, també s’ha instal·lat 
una il·luminació d’ambient amb leds 
de colors, tant amb la possibilitat 
de ser gestionat localment, com des 
del centre de control. Sinó també, 
amb la gestió des del centre de con-
trol de la megafonia instal·lada, l’en-
llumenat públic, el sistema de vídeo 
vigilància, el sistema de comptatge 
de persones, la xarxa per al reg au-
tomatitzat per a totes les jardineres i 
zones amb arbres, la xarxa de punts 
neteja públic i la sensòrica ambien-
tal.

Aquesta sensòrica ambiental permet 
la recollida de tot un conjunt de dades 
i paràmetres de contaminació ambi-
ental que permeten l’anàlisi i l’estudi 
de la qualitat del nostre entorn.

Per a l’evacuació de les aigües pluvi-
als s’ha optat per un sistema de re-
collida de les aigües pluvials oculta, 
amb major capacitat d’absorció, fet 
que disminueix la possibilitat d’em-
bossaments per grans quantitats 
d’aigua.

Per les característiques del projecte i 
els terminis d’execució establerts, es 
pren la decisió de dividir el projecte 
original en diverses fases d’execu-
ció simultànies, que es va traduir en 
la definició de quatre trams dins de 
l’avinguda Meritxell. Sent el primer, el 

comprés entre el carrer de la Unió i 
el carrer Bonaventura Riberaygua, el 
segon entre el carrer Bonaventura 
Riberaygua i el carrer Bonaventura 
Armengol, el tercer del carrer Prat de 
la Creu fins Carrer Bisbe Príncep Igle-
sias i el quart del carrer Bisbe Príncep 
Iglesias al carrer de Les Canals.

Aquesta divisió és el que va permetre 
l’execució simultània de tota l’avin-
guda Meritxell amb un termini de 
quatre mesos, des del tres d’abril fins 
al tres d’agost, i havent estat quatre 
empreses constructores del país les 
responsables de remodelar aquests 
quatre trams. Tot i que sembli una 
incongruència, els quatre trams de-
finits tenen les seves pròpies carac-
terístiques, a l’hora, que segueixen el 
mateix disseny.

PROJECTE: Remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell · Andorra la Vella
ARQUITECTURA I ENGINYERIA: ENGINESA
CONSTRUCTORA TRAM 1A: UNITAS
CONSTRUCTORA TRAM 1B: UTE PIDASA/CONSTRUCCIONS PUJAL
CONSTRUCTORA TRAM 2A: LOCUBSA
CONSTRUCTORA TRAM 2B: UTE UNITAS/LOCUBSA

TRAM 2B

TRAM 2A

TRAM 1B

TRAM 1A



EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA MERITXELL · TRAM 1A
ENTRE EL CARRER DE LA UNIÓ I EL CARRER BONAVENTURA RIBERAYGUA

Prioritat 
per al 
vianant

Entre el carrer de la Unió i el carrer Bo-
naventura Riberaygua, es defineix una 
secció on evidentment la prioritat és 
el vianant, ja que es pavimenta amb 
granit de façana a façana, amb peces 
de diferents mides, i s’ha reduït l’espai 
per al vehicle, que es delimita entre 
les dues línies de la canal de recollida 
d’aigües oculta i amb un acabat més 
rústic i un especejament diferent que 
per a la zona més propera a la façana.
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S’han renovat i restaurat els fanals, als 
quals se’ls ha dotat de tota la tecnolo-
gia introduïda amb el projecte, a més 
s’han instal·lat papereres i s’han do-
tat els semàfors de senyals sonores, 
a més de complementar-los amb els 
semàfors de led al terra, i el marcatge 
al terra amb podotàctils, en la inter-
secció amb el carrer de la Unió.

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 tram 1A de l’Avinguda Meritxell



Entre el carrer Bonaventura Ribe-
raygua i el carrer Bonaventura Ar-
mengol, es manté la secció i l’acabat 
superficial igual que en el tram an-
terior, amb les mateixes actuacions 
als fanals. La característica diferen-
ciadora és la definició dels nodes, és 
a dir, zones de descans o d’atracció i 
per tant, s’han creat per a ser focus 
dels que surt la gent o als quals s’hi 
acosta, se’ls hi ha donat un tracta-
ment diferent i específic.

Els nodes són aquelles zones on s’ei-
xampla l’avinguda, amb alguna pla-
ça o amb l’encreuament amb altres 
carrers o estructures i que es troben 
al llarg del recorregut del tram. En-
tre les característiques del nodes 
cal destacar que des de cadascuna 
d’aquestes zones es pot veure l’ante-
rior i la següent, per tal de motivar 
als vianants a anar-hi d’un node a un 
altre i així fer més amigable el recor-
regut complet de l’eix comercial.
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EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA MERITXELL · TRAM 1B
ENTRE EL CARRER BONAVENTURA RIBERAYGUA I EL CARRER BONAVENTURA ARMENGOL

Zones d’atracció

>Imatge 
superior, 

després de la 
intervenció.

>> A baix, abans
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A més, se’ls ha dotat amb bancs, 
vegetació, fonts d’aigua amb un 
sistema de buidatge, per a evitar la 
congelació, una il·luminació diferen-
ciada i diferenciadora.

En el carrer Bonaventura Armengol 
amb l’ampliació de les voreres, s’han 
redefinit els carrils de circulació per 
organitzar i millorar el trànsit de 
vehicles en el seu pas per l’avingu-
da Meritxell fins arribar a l’avingu-
da Consell d’Europa, així com s’ha 
creat un pas de vianant més ample, 
per convidar als vianants a sortir de 
l’avinguda Meritxell cap a la Plaça de 
la Rotonda i continuar per Meritxell 
fins al centre de la ciutat. 

L’Associació Andorra Regenera va donar dos premis 
durant l’acte d’inauguració de l’avinguda Meritxell 
donat que aquesta obra ha obtingut la certificació 
Regenera.

Per una banda, al Comú d’Andorra la Vella en 
agraïment al suport a la certificació Andorra 
Regenera en l’àmbit urbà i per l’altra, a la 
UTE Pidasa Serveis i Construccions Pujal en 
reconeixement pel grau d’aplicació dels criteris 
Andorra Regenera en l’àmbit urbà.

Reconeixement pel grau 
d’aplicació dels criteris

> La imatge superior dreta: als semàfors existents en l’àmbit 
d’actuació se’ls ha dotat amb senyals acústiques per a 
invidents i semàfors al terra sincronitzats amb els verticals 
per a millorar la seguretat del vianant.

UTE 
Avinguda Meritxell

TRAM 1B

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

Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 Sta. Coloma – Andorra la Vella
Tel. 721445 · info@pidasaserveis.ad
www.gruppidasa.com

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS



Del carrer Prat de la Creu fins al car-
rer Bisbe Príncep Iglesias, la principal 
diferència és la més evident, s’ha 
diferenciat l’espai propi del vianant i 
l’espai reservat al vehicle. 

Donant el major protagonisme, com 
en tot l’eix, al primer, amb voreres 
més amples, passos de vianants a la 
mateixa alçada que aquestes i defi-
nint una zona 30, amb la qual cosa 
queda delimitada la velocitat del ve-
hicle, el qual circula a diferent nivell, 
tot amb la finalitat d’augmentar la 

seguretat i el confort del vianant, que 
guanya protagonisme i preferència.

El node d’aquest tram es troba a la 
intersecció del carrer Príncep Bisbe 
Iglesias amb l’avinguda Meritxell, 
on només hi havia una parada d’au-
tobús abans de les obres, ara s’ha 
convertit en una zona confortable, 
no només per esperar el transport 
públic, sinó per estar-hi, trobar-se 
i descansar: amb bancs, un espai 
verd, una font i un major protago-
nisme de la creu. 
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EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA MERITXELL · TRAM 2A
DEL CARRER PRAT DE LA CREU FINS CARRER BISBE PRÍNCEP IGLESIAS

Convivència 
vianant/vehicle

>Imatge esquerra, abans de la intervenció. A la dreta, després

>Imatge superior esquerra, abans de 
la intervenció. >> A baix, després
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A part de la renovació i actualització 
dels fanals s’han construït jardineres 
baixes, que augmenten la calidesa 
i humanització del disseny, a més 
d’incorporar un sistema de reg con-
trolat i gestionat de forma puntual, 
localment i des del centre de control.

Els carrils de circulació de vehicles 
s’han reduït d’amplada, complint la 
normativa, per a zones urbanes, amb 
menors velocitats i recorreguts que 
en carreteres.

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

www.locubsa.com

Empresa constructora de la remodelació 
i embelliment Avinguda Meritxell TRAM 2A



EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA MERITXELL · TRAM 2B
DEL CARRER BISBE PRÍNCEP IGLESIAS AL CARRER DE LES CANALS

El centre 
tradicional
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Del carrer Bisbe Príncep Iglesias al 
carrer de Les Canals, es continua 
amb la mateixa secció que en el 
tram anterior, és a dir, amb voreres 
més amples per als vianants, passos 
de vianants elevats, fanals i mobilia-
ri urbà renovat. Amb marcatge, amb 
podotàctils abans de cada pas de 
vianants.
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>>>S’ha instal·lat una xarxa per al 
reg automatitzat per a totes les 
jardineres.

Una vegada finalitzada l’obra s’ha 
autoritzat la instal·lació de terrasses 
als diferents bars, restaurants i cafe-
teries, totes elles amb les mateixes 
característiques i mobiliari, que en-
cara li donen major protagonisme a 
les persones.

Sempre mantenint els mateixos ma-
terials i acabats, com a fil conductor 
del vianant en el seu recorregut per 
l’eix comercial.

S’ha aconseguit convertir un espai 
gris, amb asfalt, i amb un marcat 
caràcter fred, on el protagonista era 
el trànsit rodat, en un espai de tro-
bada i de reunió de les persones, per 
passejar, i gaudir de la ciutat d’una 
manera tranquil·la i més pausada, si 
es desitja.

Tot i que l’execució s’ha fet per 
trams, durant l’execució ha hagut 
una col·laboració i implicació de 
tots els actors que hi participaven, 
treballant en la mateixa direcció, i 
que ha donat com a resultat l’esperit 
del que l’Avinguda Meritxell és: “Un 
mateix eix comercial i unificador, per 
a les persones”. 

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

www.unitas.ad

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

www.locubsa.com

UTE 
De la remodelació i embelliment 

Avinguda Meritxell TRAM 2B



Industrials col·laboradors de la reforma i embelliment de l’Avinguda Meritxell

1.
Demaneu el sac per telèfon  o a RIBA

2.
Ompliu-lo

3.
Truqueu-nos i el recollim

FINS A 

1m3

Servei de sacs i contenidors
per a la recollida i el tractament dels residus de la construcció

DEMANA UN CONTAR

Te l .  80 10 20

Pioners en el compromís  ambiental

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.unifor.ad

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

Des de 1952



Industrials col·laboradors de la reforma i embelliment de l’Avinguda Meritxell Industrials col·laboradors de la reforma i embelliment de l’Avinguda Meritxell

Copríncep, 1- 4t, 4a
Plaça Roc Blanc
AD700 Escaldes-Engordany 
Principat d’Andorra
Tel. (+376) 863 564
Mòb. (+376) 332 257
ca.mouta14@hotmail.com Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079 www.cairo.ad

SOLUCIONS EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació 
i material elèctric

T 815 541 · M 341 076  ·  Ctra. del Pas de la Casa, local 4 · AD200 ENCAMP · nobregasl@andorra.ad Av. de Salou, 32 · AD500 ANDORRA LA VELLA · tel. +376 720 808 · totnatura@andorra.ad



Industrials col·laboradors de la reforma i embelliment de l’Avinguda Meritxell

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

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP

www.gruppirineu.com

T 741285

CONTROL
DE QUALITAT

INSPECCIONS 
REGLAMENTÀRIES

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

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

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

Auscultació murs ancorats
Sondatges geotècnics
Assaigs in situ

SONDATGES 
I INSTRUMENTACIÓ

Av. Rocafort, 38  ·  AD600 Sant Julià de Lòria  ·  Principat d’Andorra  ·  Tel. +(376) 741285  ·  Fax. +(376) 843437  ·  central@gruppirineu.com
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EMBELLIMENT DE L'AVINGUDA D'ENCLAR
SANTA COLOMA / FASE 2

Un nou espai 
per a vianants 

i ciclistes

Els dos trams d’obres realitzats, que van del carrer Prat de Salit a la borda 
Mateu de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, formen part d’un projecte 
global, encarregat pel Comú d’Andorra la Vella al 2014. 

Amb aquestes obres s’ha resolt parcialment l’objectiu d’aquest projecte, que 
era posar fi als problemes d’inundabilitat que patia Santa Coloma, i fer la 
separativa d’aigües pluvials i residuals de la part alta de Santa Coloma. 

A més de construir un passeig de gairebé 8 metres d’amplada, on s’ha fet 
un carril bici i voreres més amples, s’ha instal·lat un nou enllumenat, una 
mitjana enjardinada i diverses àrees verdes distribuïdes al llarg de la voravia.

TEXT: REDACCIÓ · FIGURA: SINUSENGINY · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ I SINUSENGINY



Hi havia un tub existent de 630 mm 
unitari que recollia les aigües pluvials i 
residuals, i que no podia absorbir tota 
l’aigua de pluja, provocant inundacions.

Els enginyers, al fer l’estudi, van detec-
tar que no hi havia prou secció. 

En aquesta segona fase, d’un total de 
290 metres, van detectar un proble-
ma de desnivells,  un tàlveg, que en el 
cas més desfavorable estem parlant 
d’aproximadament 1 metre, optant  per 
modificar la rasant en una longitud de 
250 metres, per a poder realitzar la fu-
tura galeria, amb la seva secció corres-
ponent, que és calcula amb un pendent 
molt baix, d’uns 0,4% .

>> Aspecte de la nova avinguda d'Enclar de Santa Coloma
>>> A baix, la secció de l'avinguda (zona alta)

> Detall de les llambordes del 
terra de la rambla que conflueixen 
sinuosament amb la zona verda

La nova rambla 
de l’Avinguda 
d’Enclar, un nou 
espai per a vianants 
i ciclistes

Per poder excavar molt profund, fins 
a l’ordre de 2,5 metres de fondària, es 
van realitzar unes pantalles de micro-
pilots al llarg de 40 metres a banda i 
banda de la galeria, i en aquests dos 
costats es va crear una xarxa d’aigües 
residuals que va a parar dins de la gale-
ria del carrer Prat de Salit, a on es con-
necta amb un altre recaptador formi-
gonat ubicat dins, realitzat a la primera 
fase, que desemboca posteriorment al 
col·lector que hi ha al riu.

També va caldre modificar els serveis 
existents de Feda i Andorra Telecom en 
els creuaments i embrancar-los tots, 
fent la separativa.

Pel que fa a l’embelliment, que no es 
contemplava en el projecte inicial, es 

va poder tirar endavant arran del con-
veni de cessió de terreny anticipada 
que va signar el Comú d’Andorra la Ve-
lla amb la propietat, i que va permetre 
ampliar l’avinguda i guanyar un metre 
d’amplada per la banda dreta, en di-
recció a Espanya, i quatre més pel cos-
tat esquerre, a on es va fer un carril bici 
i voreres més amples. 

Es va instal·lar un nou enllumenat, una 
mitjana enjardinada i diverses àrees 
verdes distribuïdes al llarg de la vora-
via.  

PROJECTE: Av. d'Enclar. Fase 2
ENGINYERIA: Sinusenginy

COL·LABORADOR: Aurea

CONSTRUCTORA: COPSA
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Enginyer i industrial col·laborador de l’embelliment de l’Avinguda d’Enclar · Santa Coloma / Fase 2 

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EMBELLIMENT 
DE L’AVINGUDA D’ENCLAR · SANTA COLOMA / FASE 2

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

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

www.sinusenginy.com

EMBELLIMENT DE L’AV. D’ENCLAR

C. Mossèn Lluís Pujol, s/n, Nau Navas  ·  AD500 Santa Coloma

J 865 444  ·  Ç navasfor@andorra.ad
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PAS A DIFERENT NIVELL A LA CG1, A L’ALÇADA DE L’ESTADI COMUNAL

Esveltesa i  Transparència

El primer semestre de 2017 el Govern d’Andorra, a través del Ministeri d’Ordenament Territorial, 
va convocar la “1a edició del Pressupost Participatiu”. La proposta guanyadora d’aquell procés va 
ser: “Pas a diferent nivell a la CG1, a l’alçada de l’estadi comunal”.

En aquell moment, per accedir a l’estadi comunal d’Andorra la Vella calia creuar la Carretera 
General núm. 1. Aquesta via, al seu pas per l’estadi, suporta un volum de trànsit molt important que 
comportava riscos per als vianants, sovint nens, que creuaven en aquest punt. Per altra banda, el 
pas de vianants regulat per semàfors per permetre el creuament, generava importants retencions 
en moments puntuals durant la jornada. 

TEXT I FIGURES:  SUPORT, E.C. SA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



La ciutadania d’Andorra, mitjançant 
el Pressupost Participatiu 2017, 
va manifestar la necessitat d’una 
infraestructura que mitigués la 
problemàtica descrita. 

Com a primer pas per aconseguir-
ho, el Govern d’Andorra va adjudicar 
la redacció del Projecte al despatx 
d’enginyeria Suport Enginyers 
Consultors.

En primer lloc es va realitzar un 
estudi de tres possibles alternatives 
per al pas a diferent nivell:

• Pas soterrat sota la CG1.

• Passarel·la aèria sobre la CG1 
amb accessos mitjançant 
rampes.

• Passarel·la aèria sobre la CG1 
amb accessos mitjançant 
escales i ascensors.

Després de l’anàlisi d’alternatives 
avaluant diferents criteris 
(econòmic, funcional, paisatgístic, 
ambiental i constructiu) es va 
concloure que la millor opció era 

una passarel·la amb accessos 
mitjançant escales i ascensors.

El Ministeri d’Ordenament Territorial 
va considerar que la passarel·la 
havia de ser coberta per protegir 
als vianants de les inclemències 
meteorològiques. Per aconseguir 
aquest objectiu, el projectista va 
optar per l’ús del pentàgon per la 
secció base de la passarel·la. 

Aquesta geometria garanteix, per 
una banda, una coberta a dues 
aigües per evacuar fàcilment l’aigua 
i la neu i, per altra banda, l’ús 

> Secció Passarel·la
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d’aquest polígon regular impregna 
l’estructura d’una característica molt 
singular i original.

Altres trets característics que el 
projectista perseguia per aquesta 
passarel·la eren: lleugeresa, esveltesa, 
transparència, lluminositat i confort. 

L’ús d’una estructura metàl·lica tubular 
lleugera combinada amb vidre, tant a 
la coberta com a les façanes laterals 
inclinades, realcen la lleugeresa i 
esveltesa de l’estructura alhora que 
reforcen la naturalitat i simplicitat del 
pentàgon com a secció de base.

D' altra banda, la transparència 
dels vidres millora l’experiència del 
vianant, ja que dota a la passarel·la 
d’una sensació d’amplitud molt 

agradable. L’ús de l’enllumenat LED 
en les línies estratègiques (aresta 
superior i arestes laterals inferiors 
del pentàgon així com sota dels 
passamans d’escala) conviden al 
vianant a utilitzar la passarel·la fins i 
tot de nit de forma segura i atractiva.

A continuació s’aporta una breu 
descripció tècnica de la passarel·la 
així com de la resta del projecte, 
incloent la urbanització de l’entorn:

> Passarel·la per a vianants sobre 
la CG1 de 15 m de llum amb secció 
pentagonal de 2,4 m d’amplada i 3 
m d’alçada, amb un gàlib de gairebé 
6 m sobre la CG1.

· Estructura metàl·lica a base de 
perfils tubulars circulars.

· Paviment de fusta sintètica 
per a l'exterior, d’alta rugositat 
apte fins i tot per a ciclistes 
i resistent a les baixes 
temperatures.

· Coberta estanca a dues 
aigües (2 costats superiors del 
pentàgon) a base de vidres 
laminats acolorits.

· Façanes laterals (costats 
laterals del pentàgon) a base 
de vidres trempats i laminats 
ancorats amb sistema 
“spider”.

> Dos accessos a la passarel·la 
principal, a cada costat de la CG1, 
mitjançant estructures de pilars 
metàl·lics i forjats de formigó 
armat com a base per a:

· Escales d’accés adaptades, 
en 4 trams (2 trams rectes i 2 
trams rectes més en direcció 
contrària) amb tres replans 
intermedis amb baranes de 
vidre i passamans inox.

· Ascensors adaptats 
panoràmics amb  façanes de 
vidre per a 8 persones i 630 kg 
de càrrega.
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> El projecte també compta 
amb una part d’urbanització, 
embelliment i ordenament de 
l’entorn de la nova passarel·la de 
vianants que inclou:

· Construcció i/o ampliació de 
noves voravies a l’entorn d’uns 
50 m en ambdós sentits de la 
passarel·la.

· Protecció dels vianants que 
accediran a la passarel·la 
mitjançant una barrera de 
seguretat.

· Supressió del pas de vianants 
existent.

· Millora i embelliment de l’accés 
actual de vianants a l’estadi. 
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PROJECTE: Pas a diferent nivell a la CG1
ENGINYERIA: SUPORT, E.C. SA
CONSTRUCTORA: Construccions Modernes

EMPRESA CONSTRUCTORA 
PAS A DIFERENT NIVELL A LA CG1

Carlemany 117, 2 · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 802 350 · cmodernes@cmodernes.com

www.cmodernes.com



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

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

SOLUCIONS EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora de la 
il·luminació i material elèctric

Industrials col·laboradors de l’embelliment del Pas a diferent nivell a la CG1

BOMBETA
100W

MICROONES
700W

ASSECADOR 
DE CABELL

1200W

ASPIRADOR
2000W

FORN 
ELÈCTRIC

2500W

500W

Switch

OTIS LLISET SLU
Conjunt  Prat Condal · Cami Ral, 19
Santa Coloma  · AD500  Andorra la Vella
864 600 · otis.andorra@utc.com

www.otis.com

Switch

Ascensor

Només necessita 
500W de potència

Autonomia de més de 
100 viatges en cas de 
tall elèctric

Funciona amb corrent 
monofàsica

Regenera energia

Mai es va aconseguir 
tant amb tan poc
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PASSEIG MOJACAR / FASE 1
ITINERARI CULTURAL D'ENCAMP

Passeig 
accessible

La primera fase de l'obra d'adequació de l'itinerari cultural entre els nuclis 
tradicionals de Les Bons, La Mosquera, el Tremat i el poblet d'Encamp, 
en el tram que va des del pont de Les Bons al pont 14 de març, amb una 
longitud de 230 m, ja està acabada.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



Segons la direcció facultativa, la 
idea principal d'aquest projecte era 
fer un passeig accessible, cosa que 
no era. Així que s'han suprimit els 
dos trams d'escala existent, per una 
rampa del 8% gradual que facilita el 
passeig. 

Per aconseguir-ho s'ha posat una 
estructura lleugera  de relliga  i 
a sobre un material de fusta 
sintètica  anti  lliscant, de màxima 
duresa, per evitar el desgast, que 
estèticament fa que quedi més 
integrat en l'entorn de Les Bons.

La barana de barrots, que simula 
la vegetació que hi ha a banda i 
banda d'un riu de muntanya, s'ha 
il·luminat estratègicament per fer 
canviar totalment la visió de dia i 
de nit, marcant un fil conductor de 
passeig.
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>>> Terra de fusta sintètica antilliscant de màxima duresa per evitar el 
desgast

La barana de vidre 
permet veure el 
recorregut del riu en 
l'inici del Passeig
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Per no tenir la sensació de passeig 
longitudinal, s'han creat zones 
d'estada amb fonts, miradors, 
bancs posats en llocs per reforçar 
visuals, a fi que el ciutadà vegi 
que passen coses en cada lloc del 
Passeig.

La direcció facultativa  també ha 
destacat la millora realitzada al 
pont  de Les Bons, a on s'ha creat 
una voravia per la seguretat dels 
vianants, s'ha construït una barana 
de vidre per veure el recorregut del 
riu en l'inici del Passeig, i s’ha donat 

continuïtat del passeig cap al camí 
de l'Oratori, gràcies a un voladís 
per sobre del riu que et deixa just 
davant de l’entrada de l’antic camí 
ral. 

>>> La il·luminació dibuixa el 
perimetre i dóna continuïtat 
al Passeig

PROJECTE: Passeig Mojacar · Fase 1 · Encamp
ARQUITECTES: 
Pere Cervós, Ana M. Federico i Eva M. Dalmau
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: 
Eva M. Dalmau
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: Sinus Enginy
CONSTRUCTORA: Pidasa

Nova plaça 
d'estada 
al pont de les 
Bons



Arquitectura i enginyeria del Passeig Mojacar / fase 1

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

ESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIU
Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 STA. COLOMA – ANDORRA LA VELLA
(Principat d’Andorra)  ·  Tel. (+376) 721445
info@pidasaserveis.ad www.gruppidasa.com

edalmauj@coac.net

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

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



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

Ajuda a

Gas

la tevaempresa
créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  

Industrials col·laboradors del Passeig Mojacar / fase 1

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

SOLUCIONS EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora de la 
il·luminació i material elèctric

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 

I ACER INOXIDABLE



NOU APARCAMENT VALIRA  · ANDORRA LA VELLA

Més zona d’aparcament 
a la zona comercial 
d’Andorra la Vella
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El passat mes d'octubre, es va inaugurar el nou 
aparcament del carrer del Valira, d'Andorra la 
Vella. 

En una superfície total d'uns 6.000 m², 
l'aparcament consta de 182 places, de les 
quals 172 són convencionals, 6 places per a 
minusvàlids, 2 places de previsió de càrrega 
de vehicle elèctric, i 2 places reservades per 
pagament.

TEXT: REDACCIÓ · FIGURA: AUREA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



El requeriment bàsic pel que fa al 
projecte va ser el termini, que per 
raons d'interès parroquial es va 
fixar en 7 setmanes i finalment es 
va poder inaugurar una setmana 
abans del previst.

Els treballs van consistir en una 
retirada de la terra vegetal existent, 
una construcció dels elements 
de drenatge, una plataforma i un 
paviment.
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El nou aparcament Valira 
d'Andorra la Vella té una 
superfície total d'uns 6.000 
m² i consta de 182 places

>> Planta general

>> La rampa d'accés dels vehicles consta de 2 carrils de 3 metres
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El projecte contempla una entrada 
i sortida de vehicles pel carrer del 
Valira, i dos accessos de vianants, 
una pel mateix carrer del Valira 
i l'altre per l'avinguda Consell 

d'Europa, i preveu la possibilitat 
d'un tercer accés per a vianants 
amb connexió a la zona comercial 
d'Andorra la Vella, a desenvolupar 
més endavant. 

PROJECTE: Aparcament Valira · Andorra la Vella
ENGINYERIA: Aurea
CONSTRUCTORA: UNITAS

>> La rampa d'accés peatonal de 2 metres d'amplada, les 2 places de 
previsió de càrrega de vehicle elèctric i les 6 places per a minusvàlids 

AUREA
DESPATX 

D'ENGINYERIA CIVIL
Urbanisme i Obra Civil
Estructures i Geotècnia

Industria i Edificació

C. Isidre Valls, 5
AD600 Sant Julià de Lòria

Principat d’Andorra
Tel. 00 376 842 805

aurea@aurea.ad
OHSAS 18001

SEGURIDAD LABORAL

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

Empresa constructora 
del nou aparcament Valira



Satientiam nox mo
rum oripio halica; 
hosum nunterem 
moveri, nequem 
hos te nond
 o

En el projecte s´ha optat per assolir 
dos punts, un l´eficiència energètica 
i un altre la millora estètica i 
compositiva. 

La reforma de les façanes es realit-
za a través d´un sistema de façanes 
ventilades, aquest sistema de faça-
na lleugera permet encabir en el seu 
interior un aillament d´alta eficièn-
cia energètica de llana de roca de 10 
cm de gruix i una cambra d´aire de 
3 cm, gràcies a una perfileria oculta 

que separa el revestiment exterior 
de la paret interior el que sigui ne-
cessari, aprofitant el gruix de 15 cm 
de l'anterior material enderrocat 
de pedra. S´utilitzen dos materials 
per a la façana ventilada, un d'Alu-
cobond Bronze Metàlic i un altre de 
Neolith Phedra (ambdós materials 
es subjecten encolats a la perfileria 
oculta), un sistema on no es veuen 
les subjeccions. Amb els dos colors 
escollits es busca una harmonia en-
tre ells i el lloc.
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Les façanes del Comú d´Escaldes-Engordany estaven 
composades d´un aplacat de pedra del pais, façana 
pesada i energeticament insuficient. Degut a un 
despreniment del revestiment de pedra per falta de 
cohesió del material lligant, el Comú va decidir la 
reparació de les mateixes.

TEXT: IVAN MORANTE ARQUITECTE · FOTOS: M&M

REFORMA DE LES FAÇANES 
COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

-mbelliment i 
-ficiència energètica
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A la façana sud es crea un sistema 
de protecció solar amb el mateix 
revestiment de façana, això es pot 
realitzar gràcies a la seva lleugeresa, 
també amb el mateix material es 
remarca un dels accessos i s´uneix 
amb el volum superior fent que els 
dos volums es relacionin.

En el volum més gran revestit de 
Neolith Phedra s´opta per remarcar 
les juntes horitzontals tallant-lo, per 
fer que el conjunt sigui més lleuger, 
les mateixes juntes relacionen totes 
les façanes trencant la massivitat.

Tots el enmarcats de les finestres es 
realitzen reforçant-los i agrupant-los 
per plantes per intentar també alleu-
gerir el volum de l'edifici. 

PROMOTOR: 
Comú d´Escaldes-Engordany
ARQUITECTE: 
IMR-IVAN MORANTE PROJECTES
CONSTRUCTORA: PROGEC

>>> Façana sud

>>> Façana est

Industrials col·laboradors de la reforma de les façanes del Comú d'Escaldes-Engordany

Carrer dels Escalls 7, baixos
Tel. (+376) 80 50 50
progec@progec.ad

AD700 ESCALDES-ENGORDANY 
(Principat d’Andorra)

www.progec.ad

Compromís de servei
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ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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L´habitatge actual constava d'una habitació doble, dues habitacions individuals, 
un bany, un lavabo, cuina tancada i saló menjador. La totalitat de m2 útils son 75. 

En la reforma s´ha obtat per reduir a dues habitacions dobles, una d'elles suite, 
dos banys complets i fer una cuina menjador com una sola peça. 

S´han reduït els espais de passadissos i s'ha concentrat en el petit distribuïdor 
els armaris, tant d'habitacions com de l'habitatge.

TEXT: IVAN MORANTE ARQUITECTE · FOTOS: M&M 

REFORMA HABITATGE AV.CARLEMANY NÚM. 42

Millora funcional 
i estètica de l'espai



La peça de la cuina s´ha volgut que 
quedés integrada en el menjador 
com si fos un moble del mateix, 
alhora que sustenta la taula principal 
de l'habitatge. 

En la reforma s´han escollit tres 
materials per crear un volum 
uniforme on l´usuari final acabi 
decorant-l´ho, el roure com a 
paviment i emplafonats de portes 
i parets, el panell gris antracita en 

mobles de cuina i parets, i el color 
marró clar en les parets per donar 
claredat al conjunt.

La zona d´habitacions i banys a 
la part exterior s'emplafona amb 
roure per ocultar totes les portes 
d´armaris i accés a les estances, 
com un volum únic, fent que el 
petit distribuïdor no distorsioni 
amb molts elements, la visió des del 
menjador.
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>>> Parets i portes de les estances emplafonades amb roure per amagar 
totes les obertures del petit distribuïdor

La cuina com un moble 
més del menjador alhora 
d'aportar una millor 
funcionalitat a l'espai 

> Estat inicial

> Projecte



gelosia de roure que separa i filtra 
visualment, darrere d´aquest element 
de separació es deixa veure la dutxa i 
el vàter tancat en una zona oculta. 

La il·luminació es concentra d´una 
forma directa davant d´armaris i 
miralls i indirecta en zones com 
gelosies, zones de taules, zones de 
llits i sofàs. 

A les habitacions s´ha emplafonat 
tot el pla on es situen els armaris, 
sempre evitant la visió de tapajunts, 
sòcols, ...

A la suite principal, el bany 
s´atomitza i s´integra en la mateixa, 
deixant entreveure des de la zona 
del llit els lavabos, suspesos d´una 

>>> El bany s'atomitza i s'integra en la mateixa habitació suite, deixant 
entreveure des de la zona del llit alguns elements del bany

>>> Mobles suspesos i elements 
lleugers en els banys per aprofitar 
l'espai, així com, miralls i vidres per 
augmentar la sensació de volum del 
mateix

Gelosia de roure que 
filtra i sustenta els 
lavabos de la suite 
principal
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ARQUITECTE & FACILITIES 
MANAGEMENT: 
IMR-IVAN MORANTE PROJECTES



Arquitecte & Facilities Management i industrial col·laborador de la reforma de l’habitatge a l’Av. Carlemany 42 Industrials col·laboradors de la reforma de l’habitatge a l’Av. Carlemany 42

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

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

IMR Grup

Copríncep, 1- 4t, 4a - Plaça Roc Blanc · AD700 Escaldes-Engordany · Principat d’Andorra · Tel. (+376) 863 564 · Mòb. (+376) 332 257 · ca.mouta14@hotmail.com

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

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

Fusteria Ebenisteria

instal·lacionsmanteniment
climatitzacionsenergiasolar
venti lacions lampisteria

c/ dels Escalls 7, 1-1a
AD700 Escaldes-Engordany
mòbil +376 328 320
T. +376 864 657
caldasl@andorra.ad
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Més de 60 anys 1951-2018

1968
2018

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



Nova imatge i ampliació del Servei d’Immigració, en especial de la zona 
d’atenció al públic que s’ha eixamplat i redistribuït per tenir un lloc de 
treball més ampli, acollir dos llocs d’atenció més i un punt d’informació-
recepció. 
L’espai a reformar dona al carrer de les Boïgues (orientació nord) obrint-se 
amb un tancament de vidre per captar al màxim la llum natural. 

TEXT I RENDERS: BAU ARQUITECTURA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REFORMA DE LA ZONA D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DEL SERVEI D’IMMIGRACIÓ

Tranquil i lluminós

105l’advARQUITECTURA

>>>A l’esquerra, 
el render del 
projecte. 
A dalt, el 
projecte 
finalitzat.
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>>>Secció longitudinal

>>>A l’esquerra, el render del 
projecte. A dalt, el projecte 
finalitzat.
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La idea del projecte ha consistit 
en concebre un espai “tranquil” 
i lluminós, pel que s’han emprat 
revestiments clars o amb colors 
terra per transmetre calidesa, 
un paviment continu de micro-
ciment, així com la utilització de 
fusta en sostre de lamel·les i ele-
ments puntuals de color.

Els despatxos tot hi que no s’han 
ampliat, segueixen les mateixes 
directrius amb un fals sostre de 
lamel·les, en aquest cas metàl-
liques, per amagar totes les instal-
lacions. 

Aquestes sales no tenien contacte 
directe amb el tancament de vidre 

de façana, pel que la llum natural 
quedava encara més esvaïda. Per 
donar privacitat i perdre la mínima 
lluminositat possible s’ha instal·lat 
un tancament de vidre “U-Glass”.

Les instal·lacions han quedat en-
castades o amagades al fals sos-
tre. 
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També s’ha renovat el mobiliari 
del departament així com la seva 
il·luminació i el sistema de clima-
tització.

Amb aquesta intervenció s’ha 
aconseguit agilitzar els tràmits i 
reduir el temps d’espera. 

També s’han augmentat els llocs 
d’espera fins a 64 places aprofi-
tant l’espai entre les columnes per 
acomodar 3 bancs lineals.

Des d’un principi s’ha volgut donar 
una imatge més actual del servei i 
millorar el confort tant dels usua-
ris com dels treballadors. 

PROJECTE: Reforma de la zona d’atenció al públic del Servei d’Immigració
ARQUITECTE: Bau Arquitectura
CONSTRUCTORA: Auxini

>>>A dalt, a l’esquerra, el render 
del projecte. A la foto posterior, el 
projecte finalitzat.

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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



Industrials col·laboradors de la reforma de la zona d’atenció al públic del Servei d’Immigració Industrials col·laboradors de la reforma de la zona d’atenció al públic del Servei d’Immigració

722 643  ·  33 28 66  ·  32 32 34  ·  frealon@andorra.ad
AV. SALOU · CARRER DE LES COSTES, 13 · BAIXOS · AD500 ANDORRA LA VELLA

Carrer Dr. Vilanova núm. 9, Edifici Thaïs, 5-D · AD500 Andorra la Vella · Tel. 828 466 · direccio@telexarxes.net
www.telexarxes.net

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA

Camí Ral, núm. 1 | Local comercial B 4 |  AD500 ANDORRA LA VELLA  |  T. 825 725 | F. 867 780 | copeco@andorra.ad

Cortines 
Screen 
amb motor

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS DE MICROCIMENT

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



s’ha descarregat de pes mort els 
perímetres d’aquestes. 

S’han canviat els baixants de 
coberta i terrasses, camuflats dins 
dels pilars que semblen sostenir les 
terrasses, millorant la conducció 
d’aigües pluvials, i afegint baixants 
en terrasses dels edificis E i F. 

S’han substituït totes les fixacions 
dels plafons de fusta de Prodema, 
reparant o substituïnt algunes 
d’aquestes peces. 

S’han pintat de negre els murs 
de sosteniment de les rampes 
posteriors que condueixen cap 
al rec del Solà i s’han pintat de 
color salmó les façanes posteriors 
substituint el color beig donant-li 
més calidesa i lluminositat. 

Al cap de més de 35 anys de la 
seva construcció alguns elements 
de les seves quatre façanes han 
sofert un important  desgast. Entre 
aquestos cal citar els elements de 
pedra artificial trencats en forma 
d’ampits en L en les terrasses o bé 
altres en forma plana en finestres, 
per rovellament  de les seves 
armadures. 

Diverses fixacions dels aplacats de 
fusta Prodema han perdut la seva 
funció mecànica en podrir-se les 

fustes guia de fixació, en ser exposats 
a filtracions d’aigua derivades 
per la seva exposició directa a la 
intempèrie o bé indirecta a través 
de pèrdues en baixants adjacents. 
Els parquets de revestiment dels 
sostres de les terrasses deteriorats 
per les filtracions d’aigua de les 
jardineres. 

Façanes posteriors desgastades 
en la seva pintura. I altres petites 
reparacions que s’han aprofitat per 
a fer una renovació de la imatge de 

les diverses façanes tot respectant 
el conjunt. S’ha iniciat la substitució 
progressiva de les peces de pedra 
artificial blanca en els ampits plans 
i les peces en L fixes, d’un impacte 
visual més important, per pissarra. 

S’ha incorporat un passamà d’acer 
inoxidable, amb la qual cosa 
s’ha rejovenit la imatge del front 
de les façanes C i D que s’han 
simplificat, aportant més claror 
i transparència als habitatges a 
través de les terrasses, alhora que 
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El projecte de 4 edificis C, D, E i F del conjunt residencial PARC GUILLEMÓ, situat a la urbanització del 
mateix nom a Andorra la Vella, data en la seva aprovació de l’any 1979 i fou realitzat pels arquitectes 
X. Rebés i A. Dorca i l’arquitecte tècnic habilitat J. M. Farré. 

TEXT: POL-NADAL-BOIX ARQUITECTURA I ENGINYERIA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ I POL-NADAL-BOIX

PARC GUILLEMÓ · RENOVACIÓ DE LES FAÇANES DELS EDIFICIS C, D, E, F

Rejovenir la imatge

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 
POL · NADAL · BOIX
CONSTRUCTORA: AUXINI

113l’advARQUITECTURA



115l’advARQUITECTURA

L'edifici sociocultural L’Estudi, neix de la voluntat del Comú d’Ordino de concentrar en un mateix 
equipament un seguit de serveis socials, culturals i educatius que ara es trobaven dispersos en diferents 
edificis de la parròquia. L’antic edifici de les Escoles Velles d’Ordino, un edifici inventariat pel Departament 
de Patrimoni situat en ple nucli del poble, molt a prop dels centres escolars, que es trobava infrautilitzat 
i que recentment havia passat a ser propietat del Comú actua com a contenidor d'aquests serveis.

La intervenció, realitzada per l’arquitecte Xavier Orteu, respecta al màxim el disseny exterior de l’edifici 
original, projectat per Josep Canela, alhora  modifica els espais interiors per millorar el seu funcionament, 
fer-lo totalment accessible i atorgar-li el màxim de lluminositat i dinamisme. 

TEXT: ORTEU RIBA ARQUITECTES  · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ EDIFICI SOCIOCULTURAL L’ESTUDI · ORDINO

Nou centre 
sociocultural d’Ordino



Una nova vida per a una 
edificació històrica, com 
a punt de confluència 
social de la parròquia

Les barreres arquitectòniques s’han 
eliminat, creant un edifici totalment 
accessible, a través de la col·locació 
d’unes escales i un ascensor adap-
tats, afegint un nou vestíbul en plan-
ta baixa, permetent l’accés al punt 
més baix i proper al centre del po-
ble.

Amb l’objectiu de revaloritzar i re-
organitzar els espais interiors a les 
diferents plantes, es va optar per la 

incorporació d’un moble que esta-
blís un diàleg directe amb la geome-
tria preexistent dels murs de façana 
lleugerament corbats. Més enllà de 
la funció divisòria, el moble esdevé 
un element funcional que permet la 
seva utilització segons necessitats. 
Així mateix, aquesta peça permet 
l’articulació i relació entre els espais 
polivalents, diàfans i orientats a sud, 
i els espais de servei, compartimen-
tats i orientats a la façana nord.  

“L’Estudi” és el nou espai Sociocul-
tural d’Ordino, aquest equipament 
rehabilitat pel despatx d’arquitectura 
“Orteu Riba arquitectes”, va ser inau-
gurat el passat 29 de Setembre.

L’edifici consta de tres sectors clara-
ment diferenciats: la ludoescola, que 
ocupa les dues primeres plantes, La 
Capsa, espais de creació, situada a la 
segona planta i per últim la bibliote-

ca, ubicada a l’espai sota coberta, on 
també s'hi troba el departament de 
Cultura, Joventut i Benestar Social. 

La proposta dels arquitectes con-
templa un disseny que respon a les 
necessitats del programa i alhora 
dota a l’edifici de flexibilitat, perquè 
en un futur permeti l’adaptació de 
qualsevol de les necessitats progra-
màtiques a l’edifici. 
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>>> L’escala es converteix en un element de disseny característic alhora que 
resol les circulacions i recorreguts d’evacuació.>>> l'edifici sociocultural L’Estudi, és un projecte que es retro alimenta, 

la veu d’un edifici que desitja tornar a ser habitat i diferents programes 
funcionals disgregats, amb la vocació d'esdevenir un sol centre social.



L’edifici aposta per la sostenibilitat. 
Les intervencions realitzades han 
aconseguit millorar notablement 
l’eficiència tèrmica  de l’edificació, 
reduint la seva demanda energètica, 
i en conseqüència la seva petjada 
ecològica. Això s’ha aconseguit grà-
cies a decisions de disseny arquitec-
tòniques, creant grans obertures a 
Sud que actuen com a captadors so-
lars, reduint les finestres a nord, per 

evitar pèrdues de calor, aïllant com-
pletament l’edificació i substituint la 
coberta existent per una nova. 

A més, gràcies a aquesta nova co-
berta i l'eliminació de les golfes 
preexistents s'ha aconseguit que 
els espais de la planta superior 
guanyin caràcter, ja que queden 
més proporcionats amb la seva su-
perfície. 
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>>> La planta de la ludoescola es relaciona amb el pati, desdibuixant el 
límit entre interior – exterior.

>>> El moble es va definir amb diferents 
cromatismes, establint esquemes de color que 
permeten dinamitzar i diferenciar els diferents 
usos dins de l’edifici.

PROJECTE: Edifici Sociocultural L’Estudi
ARQUITECTURA i INTERIORISME: Orteu Riba Arquitectes
CONSTRUCTORA: UTE Escoles Velles d'Ordino
COANSA / CONSTRUCCIONS MODERNES 
ENGINYER D'ESTRUCTURES: Xavier Beal, Beal AEC Enginyers



Arquitectura i enginyeria de l’Edifici Sociocultural L’Estudi · Ordino

Av. Carlemany, 117 2-B · AD700 Escaldes-Engordany

UTE ESCOLES VELLES D’ORDINO

EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’ EDIFICI SOCIOCULTURAL L’ESTUDI · ORDINO

a r q u i t e c t e s

Av. Doctor Mitjavila, 17-Baixos

AD500 - Andorra la Vella

(+376) 835 200 / 835 260

i n f o @ o r t e u r i b a . c o m

w w w . o r t e u r i b a . c o m

    @orteuriba _ arquitectes

enginyeria d’estructures

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



Industrials col·laboradors de l’Edifici Sociocultural L’Estudi · Ordino

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

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 

I ACER INOXIDABLE

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

www.schindler.com

Schindler

Dissenys que desperten 
els teus sentits
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De la mateixa manera que evoluciona i canvia la manera de viat-
jar, els dissenys i espais dels hotels també. 

Així queda plasmat en la reforma de l’interior de l’hotel Les Clo-
ses, atorgant una major importància a les zones comunes, fent-
les més àmplies, multifuncionals i intel·ligents.

TEXT: REDACCIÓ I DATA ARQUITECTURA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

HOTEL LES CLOSES · ESCALDES-ENGORDANY

Disseny urbà, 
modern 

i funcional

«El vestíbul de l’entrada 
es converteix en espai 
dinàmic amb múltiples 
utilitats»
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>>>La col·locació i distribució de la llum realça tots els espais 
estratègicament.

La primera impressió és la que 
compta.

És per aquest motiu que en el projec-
te d’interiorisme de l’Hotel Les Closes, 
amb un marcat disseny urbà, modern 
i funcional, ha sigut tant important 
cuidar amb detall el disseny i la dis-
tribució de la recepció. D’aquesta 
manera, l’àrea del lobby es reinven-
ta i adquireix un pes més important, 
convertint-se en un espai polivalent 
que aglutina altres àrees en les quals 

els hostes interactuen amb una major 
llibertat i en el qual passen més temps 
durant la seva estada.

Aquesta voluntat d’obtenir un espai 
més dinàmic, polivalent i actual s’es-
tira fins la plaça exterior, de manera 
que la continuïtat dels espais i recor-
reguts entre l’interior i l’exterior sigui 
més fluïda, aportant un nou espai a 
l’hotel, com és la terrassa i placeta 
que connecta amb l’Avinguda Carle-
many.

La recepció deixa de ser un lloc 
de pas i es transforma en un 
espai socialitzador

El vestíbul de l’entrada es converteixen 
en espai dinàmic amb múltiples utili-
tats, adquirint una importància major 
on es propicia la socialització: la recep-
ció de l’hotel ha deixat de ser un lloc de 
pas i es converteix en una àrea que ad-
quireix un valor experiencial. 

La necessitat de convertir-ho en una 
zona que permeti aquestes trobades 
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socials es respon amb un mobiliari 
que ofereix comoditat i funcionalitat 
i es transforma en una estada més 
càlida i acollidora. El mobiliari escollit 
pel projectista vol que representi la 
voluntat d’evolució de l’establiment, 
remarcant la imatge d’un espai con-
temporani però amb unes arrels sòli-
des i fermes.

Aquest fet també es vol remarcar en el 
projecte incorporant la fusta i la vege-

tació en el projecte. La vegetació inte-
rior té un important simbolisme en un 
entorn de muntanya com Andorra, i es 
contraposa amb la contemporaneïtat 
del mobiliari.

D’aquesta manera, es transforma en 
un espai més versàtil que permet a 
l’hoste abandonar la seva habitació 
per fer ús de les àrees comunes, per-
fectament condicionades per a realit-
zar qualsevol altra activitat.

>>S’atorga una 
major impor-
tància a les 
zones comunes, 
fent-les més 
àmplies, mul-
tifuncionals i 
intel·ligents.

>>S’unifiquen les zones utilitzant la mateixa fusta, mateix color, 
il·luminació, ceràmica i colors càlids.
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>>> Mobiliari d’estil urbà a tots 
els espais donant sensació de 
continuïtat.

L’hoste té una especial importància, 
però la creació d’aquests nous espais 
també estan pensats per ser un centre 
de trobada per a la gent que no estigui 
allotjada a l’establiment, podent gaudir 
d’un entorn agradable, contemporani, 
discret i elegant per les seves trobades.

Mitjançant una selecció cuidada de 
materials, mobiliari del mateix estil i 
teixits d’alta gamma a totes les estànci-
es comunes, ceràmica, textures i colors 
suaus i neutres, a més de la utilització 
de la mateixa fusta als armaris i parets, 
s’aconsegueix una uniformitat i conti-
nuïtat als diferents espais comuns.

Unificació entre els espais interiors 
i els exteriors

La reforma de la terrassa exterior s’ha 
adequat com a annex al seus restau-
rants, seguint amb l’estil urbà, i ofereix  
un espai alternatiu per als àpats o pren-
dre una copa. 

Per al terra de la plaça s’ha utilitzat un 
paviment especial de llambordes, amb 
forma d’espiga i bicolor que dóna dina-
misme al conjunt i convida a entrar als 
vianants de l’Avinguda Carlemany.  
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PROJECTE: Reforma Hotel Les Closes
ARQUITECTE: DATA Arquitectura
CONSTRUCTORA: GCS



Empresa constructora i industrial col·laborador de la reforma de l’Hotel Les Closes Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Les Closes

GENERAL DE

CONSTRUCCIÓ I

SERVEIS

“Materialitzem els  teus somnis,

i  donem sostre a les teves idees”

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

Tel: +376 808708  ·   gcs@andorra.ad

HOTEL LES CLOSES

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

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 
I ACER INOXIDABLE

Carretera d’Aixovall s/n
Edifici Codi, planta 3, local 7

AD600 Sant Julià de Lòria
Mòb. 341023 - Tel. 843580
fusteriasilgar@andorra.ad



Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Les Closes Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Les Closes

Carrer del Parnal, edifici Prat de Casa, bloc D, local 5 · AD700 Escaldes-Engordany Tel. 866 204 · installacionsnunez@gmail.com

Instal·lacions Sanitàries

NUÑEZ S.L.
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Schindler

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

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

@ando
rra

.ad

INSTAL.LACIONS 
I MANTENIMENT: 

· AIRE 
CONDICIONAT 

· CALEFACCIÓ 

· SOLAR 

· ENERGIES 
RENOVABLES



Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Les Closes Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Les Closes

Botigues Josa del Prat del Nou · Av. Rocafort, 11 - Local  8 · AD600 Sant Julià de Lòria (Pt. d’Andorra)
tel. 843 903 · fax 844 546 · electrofred@andorra.ad

FRED  ·  AIRE CONDICIONAT · INSTAL·LACIONS I REPARACIONS  ·  MAQUINÀRIA D’HOTELERIA  ·  MAQUINÀRIA PER A BUGADERIES

INSTAL·LACIONS / REPARACIONS / ELECTRODOMÈSTICS

Av. les Escoles, 11 · AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra · Tel. 804 562

A/e: electricaescaldes@andorra.ad Av. de Salou, 32 · AD500 ANDORRA LA VELLA · tel. +376 720 808 · totnatura@andorra.ad

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

SOLUCIONS 
EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora de la 
il·luminació, material elèctric

 i domòtica
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NOU BURGER KING · ANDORRA LA VELLA

Colors brillants i 
textures naturals

TEXT: CARLES PUIG · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Burger King ha inaugurat un nou local a Andorra 
amb el franquiciat Hambar. El nou restaurant, 
situat a l’Avinguda Meritxell, té una capacitat per 
a 285 persones. Aquest és el quart restaurant 
que Burger King compta a Andorra.

La part fonamental del projecte es 
basa en la gran escalinata d’unió 
de la planta baixa amb la primera 
planta que li dona un caràcter 
senyorial a l’establiment



El restaurant té una imatge Prime de 
Burger King. Aquesta nova decoració 
crea un ambient rústic i acollidor a la 
vegada, gràcies a la combinació de 
colors brillants i atrevits amb una va-
rietat de textures i materials naturals, 
com la fusta, amb altres com el metall 
i els maons de color blanc.

Els sostres són oberts, amb una deco-
ració de fusta penjada. 

Els llums metàl·lics queden situats a 
mitja altura i juntament amb les taules  
i les cadires de fusta natural aporten 
un toc acollidor a l’espai. 

El menjador compta amb una àrea 
àmplia de seients, que inclou un cò-
mode menjador, taules comunitàries 
i cabines amb separadors per donar 
més privacitat.

L’essència de la marca està molt pre-
sent gràcies a les fotografies històri-
ques i a les estructures de fusta que 
decoren algunes de les seves parets, i 
també als gravats en relleu de la gra-
ella en les taules.
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>>Els colors i els materials donen un ambient molt acollidor al restaurant



També s’ha volgut donar una gran 
entrada de llum, tant per la part da-
vantera com la part del darrere en 
les tres plantes que té el restaurant, 
obrint grans finestrals als dos carrers 
que l’envolten. 
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Agraeix la professionalitat i l’esforç, a totes les empreses que 
han participat en el projecte del nou Burger King a l’avinguda Meritxell

Arquitecte: Carles Puig
Enginyer: Bernabé Rodríguez

Constructora: Tot Construccions
Instal·lacions Casals

Tubtec
Ascensors Principat

Portand
Ascensors Schindler

>>L’essència de la marca queda 
reflectida en tots els llocs de 
l’establiment



RESTAURANT WOK QIN

 Orient 
a Andorra

El Wok  Qin, que obre les seves portes al carrer 
na Maria Pla, d'Andorra la Vella, és un restaurant 
de bufet lliure, sushi, wok i barbacoa argentina.

En aquest projecte, el client tenia una idea molt 
precisa del que volia, dictada per l'estètica 
dels restaurants orientals, colors, il·luminació i 
mobiliari, tant de la sala com de la cuina.

TEXT: REDACCIÓ  · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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El nostre equip d'arquitectes i en-
ginyers, ha treballat per aconse-
llar-los i assessorar-los  en l'àmbit 
tècnic, perquè els resultats fossin els 
més òptims en tots els sentits, com 
treure el màxim profit als espais, do-
nada la problemàtica que comporten 

les zones tan grans, que han de fun-
cionar perfectament. Així que la fusió 
de l'experiència dels propietaris del 
negoci en el món de la restauració i 
del nostre saber fer, pel que fa al co-
neixement de la normativa del país, 
ha donat un perfecte resultat.

Aquesta obra, que es va iniciar 
al mes de juliol, s'ha dut a terme en 2 
mesos i mig. 

La màxima dificultat s'ha trobat en la 
realització de la cuina per les caracte-
rístiques d'un espai de grans dimen-
sions, on l'equip tècnic, enginyers, 

instal·ladors i industrials s'han im-
plicat moltíssim per a poder dur-la a 
terme. Per la resta, ha estat una obra 
sense incidències remarcables.

A la sala, s'ha utilitzat paviment 
ceràmic, i els acabats de les pa-
rets són trasdosats de placo pintats. 
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>>> L’estètica, colors, il·luminació i mobiliari, tant de la sala com de la 
cuina, estan inspirats en la cultura oriental.
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A la cuina també s'ha col·locat un pa-
viment tècnic higiènic.

Al fals sostre de la sala s'ha instal·lat 
un condicionament acústic, i en tota 
la zona de manipulació d'aliments 
s'ha treballat amb materials tèc-
nics higiènics per tal d'aconseguir la 
màxima higiene i facilitar la neteja 
d'aquests espais.

La il·luminació, a través de la col-
locació de llums càlides, crea un am-
bient acollidor, sobretot a la part de 
l'entrada, dels aparadors, amb unes 
làmpades de disseny. 
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ARQUITECTURA I ENGINYERIA:
EVA M. DALMAU
CONSTRUCTORA: EDICOM

edalmauj@coac.net

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

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

CONSTRUCCIÓ · MANTENIMENTS · REFORMES INTEGRALS O PARCIALS 

Empresa constructora del Restaurant Wok Qin · ANDORRA LA VELLA



Industrials col·laboradors Restaurant Wok Qin Industrials col·laboradors Restaurant Wok Qin

Carrer Dr. Vilanova núm. 9, Edifici Thaïs, 5-D
AD500 Andorra la Vella · Tel. 828 466

direccio@telexarxes.net · www.telexarxes.net

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA

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

Naus Espot, carrer dels Barrers 26-32, nau 3G · AD500 Santa Coloma · Andorra · Tel. +376 865 360 · Mòb. +376 681 680 · fusteria@varenova.com
FUSTERIA EN GENERALAv. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra)

Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.ad

PINTURA EN GENERAL: DECORACIÓ, ESTUCATS, ....

T 325 365
muntanyesdecolors@andorra.ad

(+376 ) 323952 - 390400
impermat@andorra.ad

MAT. CONSTRUCCIÓ – FERRETERIA



Harley-Davidson, una marca que més que anar 
vinculada a una moto, va vinculada a un estil 
de vida basat en sensacions i emocions com 
llibertat i rebel·lia.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU CONCESSIONARI AUTOMÒBILS PYRÉNÉES
HARLEY-DAVIDSON

Univers 
motard 
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El show room, exposa en 200 m2, tres es-
pais diferenciats on els enamorats de la 
marca podran trobar les darreres novetats 
de la gamma de la Motor Company, com 
són les motos, roba, complements i ac-
cessoris, així com un taller de recepció di-
recta, per muntar els accessoris adquirits 
al moment, i alguns, gratuïtament.

L’essència de la mítica companyia de mo-
tos queda exposada en aquest conces-
sionari, per a fer sentir als seus visitants 
l’autèntic estil motorista.

Espai comercialment funcional, amb una 
decoració moderna, i presentacions si-
mètriques, predominant els colors de 

la marca, negre i taronja, combinant-los 
amb la fusta i el metall, com a tribut a les 
fàbriques Harley-Davidson de Milwaukee. 

La col·locació estratègica de la il·luminació, 
contribueix a crear un clima que et submer-
geix en l’univers motard.

Els accessoris Harley Davidson, cobreixen 
les parets al voltant d’un Fit Shop i models 
de motos, que t’inspiren en les possibili-
tats de personalització.  

PROJECTE: Nou concessionari Harley- 
Davidson. Automòbils Pyrénées
CONSTRUCTORA: Vital Construccions

Empresa constructora del nou concessionari Harley Davidson 
i industrial col·laborador del nou concessionari Harley Davidson i del nou Fnac al Pas de la Casa

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

Fiter i Rossell 45, PB  · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 012 · Mob. 325 379 · serralleriaj.c@andorra.ad

SERRALLERIA JC 

FERRO · ALUMINI · INOX
FABRICACIÓ DE PORTES I AUTOMATISMES

SERVEI DE MANTENIMENT



Industrials col·laboradors del nou concessionari Harley Davidson i del nou Fnac al Pas de la Casa Industrials col·laboradors del nou Fnac al Pas de la Casa

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

SOLUCIONS EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació 
i material elèctric

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

PINTURES · P
AVIMENTACIONS · IM

PERMEABILITZACIONS

Av. François Mitterrand ·  Edifici Ballebrera, local 1 · AD200 Encamp
Tels. +376 328934 · +376 866 730 · F +376 826 730 · novageneració@andorra.ad

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

ESPECIALISTES EN PREPARACIÓ DEL PAVIMENT AMB MORTER AUTONIVELLANT

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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La nova botiga, que es la núm. 36 de Fnac Espanya, ocupa la 
quarta i cinquena planta del Centre Comercial Pyrénées al Pas 
de la Casa, i té una superfície de 900 m2 repartits en les dues 
plantes, on s’hi podran trobar una extensa gamma de productes 
en televisió i so, fotografia, informàtica, telefonia, marxandatge, 
mobilitat urbana, música, llibres i cofres experiència. A més, 
disposarà d'un espai dedicat a FNAC HOME, la nova línia de 
productes per a la cuina, la llar i la cura personal.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

FNAC ARRIBA AL PAS DE LA CASA 
DE LA MÀ DE PYRÉNÉES

FNAC 
al Pas

Av. de Rouillac, 19 bis
LES BONS _ AD200 ENCAMP
(Principat d’Andorra)
Tel. 73 12 15 _ Fax 832 680
construccionsroca@andorra.ad

www.construccionsroca.ad

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació



>>>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. 

A més dels productes disponibles 
a la botiga, gràcies a l'estratègia 
OneChannel els clients de FNAC Pas 
de la Casa podran recollir en 72 hores 
més de 500.000 referències de llibres, 

més de 800.000 referències en cinema 
i música, més de 500.000 de producte 
tecnològic i més de 9.000 en gaming. 

Les obres van consistir en una retirada 
de mobiliari i d’instal·lacions antigues, 
així com l'enderroc de revestiments, 
pilars i parets, fins a deixar dues plan-
tes diàfanes, fent una nova instal·lació 
elèctrica i de dades.

>>> S’ha col·locat al terra una 
xapa d’alumini llagrimada amb 
relleu, des de l’accés exterior de la 
quarta planta fins als ascensors de 
l’edifici, per evitar que la moqueta 
es degradi a causa de la neu i 
l’aigua.
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El negre i el blanc son els dos colors 
predominants. Parets, paviments de 
moqueta, sostres i totes les instal-
lacions en negre i els mobles en blanc, 
seguint la línia de la marca.

Per la casuística del Pas de la Casa, 
s’ha hagut de col·locar al terra una 
xapa d’alumini llagrimada amb relleu, 
des de l’accés exterior de la quarta 
planta fins als ascensors de l’edifici, 
en una superfície de 100m2, per evitar 
que la moqueta es degradi a causa de 
la neu i l’aigua.

El sistema d’il·luminació es per rail, 
amb projectors, que permet el movi-
ment i orientació del feix de llum, per 
enfocar de manera apropiada el punt 
que es desitja il·luminar.

Aquest projecte s’ha dut a terme per 
l’equip d’arquitectura de l’Fnac, per a 

seguir l’estètica de la marca, i l’obra l’ha 
realitzat Construccions Roca i l’oficina 
tècnica de Pyrénées.
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>>> Detalls de la distribució del mobiliari al Centre Comercial Pyrénées del 
Pas de la Casa.

>>> Zona gaming a la 5a planta que forma part de l’espai Fòrum, zona on 
s’acolliran i promouran presentacions de llibres, tallers, ... 

PROJECTE: FNAC Pas de la Casa
CONSTRUCTORA: Construccions ROCA
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A la Jornada hi van participar quatre 
ponents representant BOSCH, REHAU, 
JAGA CLIMATERS i KAMSTRUP.

Els continguts van seguir un fil conductor 
que anava des dels sistemes de produc-
ció d’energia, passant per la seva distri-
bució, emissió i control.

Grup BOSCH va presentar sistemes de 
calefacció d’alta eficiència i de producció 
d’aigua calenta sanitària.

També una introducció a sistemes de cli-
matització integral amb VRF.

Indústries REHAU va exposar la impor-
tància per a la salut i la confortabilitat 
dels clients, d‘instal·lar sistemes de bai-
xants intel·ligents formats per tubs amb 
propietats absorbents i d’elements de fi-
xació patentats que garanteixen el silenci 
i el confort de l’edifici.
JAGA Climaters ens va mostrar les ten-
dències més innovadores per al 2019 en 
instal·lacions i emissors fred & calor per 
aigua. A més a més, ens van mostrar 
sistemes de ventilació descentralitzada 
sense conductes per a habitacions ultra 
silencioses que permeten estalviar en 
manteniment, augmentar en confort.

Per finalitzar la Jornada KAMSTRUP va 
posar de relleu la importància de instal-
lar comptadors d’energia com a eina de 
gestió i manteniment integral d’instal-
lacions hoteleres. 

També van presentar solucions de mo-
nitorització per al control de la despesa 
energètica.

La jornada va comptar amb una diver-
sa representació del món hoteler com 
a propietaris, arquitectures, enginyeries 
així com a representants de la Unió Ho-
telera. 

El passat 24 d’octubre, BELLACER va organitzar el primer Hotel Energy Meeting Andorra. La jornada va ser dissenyada 
per a ajudar als establiments hotelers, apartaments, cases rurals, balnearis, càmpings,  restaurants, etc. a buscar 
les solucions més adequades per maximitzar l'estalvi energètic a les seves instal·lacions. Es van proposar diferents 
tecnologies i les claus per adaptar-les a les necessitats concretes de cada perfil d'establiment amb garantia de 
resultats i reducció dels costos.

TEXT: BELLACER · FOTOS: XABIER MOREIRA

BELLACER

1st Hotel Energy Meeting Andorra
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www.bellacer.com

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



Des dels seus inicis (1874), l’empresa alemanya 
Vaillant ha sigut una de les marques líders en la 
indústria tecnològica de la calefacció i la venti-
lació, que va néixer com a marca de calefacció i 
aigua calenta sanitària. Carles Ladera, director 
comercial de la marca a Catalunya i Andorra, 
ens explica el compromís de Vaillant amb les 
energies renovables, energia solar, fotovoltaica, 
tèrmica, bombes de calor, microcogeneració, 
recuperador de calor amb ventilació forçada.

La formació sobre bombes de calor de geotèr-
mia i aerotèrmia, que va anar a càrrec del mateix 
Carles Ladera, i del responsable tècnic a Catalu-

nya, Balears i Andorra José Mesa, va constar de 
dues parts, la primera dirigida a tècnics d’em-
preses instal·ladores, sobre la posada en marxa 
i reparació de bombes de calor de geotèrmia, 
i la segona dirigida a arquitectes i enginyers, 
on es van presentar nous productes, com els 
equips de geotèrmia flexoTHERM/flexoCOM-
PACT,  d’aerotèrmia aroTHERM i de ventilació 
forçada o ventilació amb recuperació de calor 
recoVAIR, i del regulador per a tots els sistemes, 
controlat per sonda exterior, multiMATIC 700, 
així com dels diferents esquemes d’instal·lació 
de bombes de calor geotèrmica, aerotèrmica i 
solar fotovoltaica.
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L'ús eficient de les energies renovables requereix un bon coneixement del seu camp 
d'aplicació, els procediments de qualitat existents i les condicions per a projectes reeixits. 
La formació en el camp de l'energia geotèrmica, tema relativament nou, és imprescindible 
per als professionals del sector, i és per això, que  Jocor, seguint amb la seva política de 
formació per donar suport a aquests professionals, va oferir el passat mes d'octubre, de la 
mà de Vaillant, una conferència sobre aquesta energia renovable.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: XABIER MOREIRA

JOCOR/ VAILLANT  COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

Energies renovables, 
inesgotables i netes

El sistema més senzill de climatització sostenible

Carretera de la Comella, 4-6      AD500 Andorra la Vella      Andorra      tel. (+376) 802 626      www.jocor.ad
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El CAEE exposa fins al 2 de febrer peces 
de dissenyadors claus de la història 
contemporània de la moda.

La mostra que fa un repàs per les tendències 
de la moda femenina durant la dècada, 
descriu com les diferents fites històriques i els 
moviments socials van tenir el seu reflex a una 
moda que canvià els paràmetres fins aleshores 
establerts i l’estela de la qual arriba fins a 
l’actualitat.  

LA MODA DELS ANYS 60
EXPOSICIÓ AL CAEE (CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY)

De l’entusiasme 
a la realitat
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A l’exposició, totes les peces selec-
cionades pertanyen a la col·lecció 
privada de Quinto-Tinarelli, una 
col·lecció que transmet el poder de 
la moda i com a través d’ella es pot 
resseguir el procés de canvi social i 
econòmic d’una època, els anys 60. 

La moda és un filtre de la nostra re-
alitat. Des del New look de Christian 
Dior, l’ús de nous materials -com el 
metall- per part de Paco Rabanne, 
el futurisme de Courrèges i l’exube-
rància de Yves Saint Laurent. Tots 
ells van produir una moda innova-

dora, anàrquica i antisistema. A part 
dels seus dissenys, l’exposició inclou 
grans creadors de la moda com Ba-
lenciaga, Givenchy, Nina Ricci o Pier-
re Cardin.

Els adolescents de la dècada dels 60, 
iniciaran el canvi social mitjançant la 
demanda de nous productes. La mú-
sica es converteix en un catalitzador 
social, una revolució en el comporta-
ment. El desig de la novetat, d’expe-
rimentació, es converteix en un estí-
mul pel nou consum.

La moda és molt més accessible a les 
botigues. Es passa de l’alta costura al 
prêt-à-porter, que va significar la de-
mocratització de la moda.

Amb les innovacions espacials, van apa-
rèixer nous teixits, les teles van donar 
pas als plàstics, que van començar a 
utilitzar-se per crear tot tipus de vestits 
i complements, el plàstic va inundar el 
mercat.

A la fi dels anys 60, la moda “hippie” 
apareix per primera vegada com 
la roba que usaven els grups de 

UNA SELECCIÓ DE LA MILLOR MÚSICA D’AQUELLA ÈPOCA, T’ACOMPANYA DURANT LA VISITA A L’EXPOSICIÓ

Els 22 imprescindibles dels 60’s

1. “Voodoo child”, 
Jimmy Hendrix 
(1968) Hendrix in 
the West

2. “Piece of my 
heart”, Janis Joplin 
(1968) Live at 
Winterland ‘68

3. “Twist and 
shout”, Beatles 
(1963) Please 
Please Me

4. “Datemi un 
martello”, Rita 
Pavone (1963), 
Rita Pavone

5. “Il ragazzo della 
via Gluck”, Adriano 
Celentano (1966) 
Il ragazzo Della via 
Gluck

6. “Mississippi 
Goddam”, Nina 
Simone (1964) Nina 
Simone in Concert

7. “Blowin’ in 
the wind”, Bob 
Dylan (1963) The 
Freewheelin’ Bob 
Dylan

       

8. “A WHITER 
SHADE OF PALE”, 
PROCOL HARUM 
(1967)

9. “IL MONDO”, 
JIMMY FONTANA 
(1965)

10. “BLACK IS 
BLACK”, LOS 
BRAVOS (1966)
 
11. “WHAT A WON-
DERFUL WORLD”, 
LOUIS AMSTRONG 
(1967)

12. “LA LA LA”, 
MASSIEL (1968) 

13. “IL BALLO DEL 
MATTONE”, RITA 
PAVONE (1963)

14. “IL CIELO EN 
UNA STANZA”, 
MINA (1960  

15. “TOUS LES 
GARÇONS ET LES 
FILLES”, FRANÇOISE 
HARDY (1962) 

16. “SGT. PEPPER 
LONELY HEARTS 
CLUB BAND” / 
“WITH A LITTLE 
HELP FROM MY 

FRIENDS”, BEATLES 
(1967) 
17. “SOMEBODY TO 
LOVE”, JEFFERSON 
AIRPLANE (1967) 

18. “PAINT IT 
BLACK”, THE 
ROLLING STONES 
(1966)

19. “THE END”, THE 
DOORS (1967)

20. “THE SOUND 
OF SILENCE”, 
SIMON AND GAR-
FUNKEL (1964)

  
 

21. “CALIFORNIA 
DREAMIN”, THE 
MAMAS AND THE 
PAPAS (1966)

22. “THIS TIME 
TOMORROW”, THE 
KINKS (1970)
 

L’aroma penetrant 
del perfum “Y” 
d’Yves Saint Laurent, 
també t’acompanya 
durant la visita a 
l’exposició del CAEE.



175l’adv

protesta en contra del món de 
l’època. A causa de la guerra 
del Vietnam, molts joves es 
revelen per promoure la pau. De 
la mateixa manera, s’oposaven 
als progressos del capitalisme, 

ja que consideraven que estava 
destruint els valors bàsics de 
la societat. Per això, mostraven 
la seva disconformitat i la seva 
proposta per una vida més 
pacifica a través de les seves 

«una col·lecció que transmet el 
poder de la moda i com a través d’ella 
es pot resseguir el procés de canvi 
social i econòmic d’una època»

robes. Anar en contra del 
sistema capitalista significava 
no consumir la moda, i per això 
els hippies es vestien d’una 
forma simple i rústica. 

Les dones comencen a lluir 
minifaldilles que deixen a la vista 
les seves cames com a símbol de 
llibertat i independència. 
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MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA
“FEMINA FEMINAE. LES MUSES I LA COL·LECCIONISTA. DE PIAZZETTA A DELAUNAY”

Les muses
Femina Feminae, recorre prop de 
tres segles d’història a través de 
la figura femenina representada 
per grans mestres de la pintura i 
de l’escultura que, amb diferents 
perspectives, tècniques i estils 
artístics, van expressar l’atractiu, 
la senzillesa, la distinció, la nuesa i 
la sensualitat de la dona.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA · ÒSCAR LLAURADÓ

El passat 10 d’octubre va obrir les 
seves portes la tercera mostra del 
Museu Carmen Thyssen Andorra, 
que es podrà visitar fins al 10 de se-
tembre del 2019, i que compta amb 
28 obres, dues de les quals són es-
cultures, on la dona és la protago-
nista.

Aquesta mostra, segons Guillermo 
Cervera, director artístic i comissari 

MORISOT >>
Pastora nua 
ajaguda
1891
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de l’exposició, busca la individualitat 
de l’obra, de l’artista i de la musa, i 
segons el seu parer, és més profunda 
i més madura que les anteriors.

Femina Feminae, és una selecció 
d’obres de diferents artistes que 
van triar la figura femenina com 
a tema central de les seves obres, 
des del segle XVIII al segle XXI, en-
tre les que destaquen obres com 
Banyistes: dos nus en un paisatge 
exòtic de Jean Metzinger, Banyistes 
d’Émile Bernard, La Gran Portugue-
sa de Robert Delaunay, Pastora Nua 
ajaguda de Berthe Morisot, Escena 
a la platja de Winslow Homer, Petit 
nu ajupit amb braços de Henri Ma-
tisse, Retrat d’una jove de perfil de 
Giovanni Battista Piazzetta, Pastora 
nua ajaguda de Berthe Morisot. Per 
primera vegada al museu, s’exposen 
dues escultures, dos bronzes, un 

del francès Henri Matisse i un altre 
del català Josep Clarà i Ayats, que 
permeten complementar i enriquir 
l’exposició, proposant així al visitant 
una nova visió del nu femení.

Com a novetat, el museu incorpora 
un apartat de restauració de 4 obres 
de l’exposició a les quatre pantalles 
tàctils de grans dimensions, on els 
visitants poden veure tot el procés 
de restauració de la pintura amb 
imatge de l’obra amb llum ultravio-
lada, la imatge rasant o el reforç del 
bastidor, per exemple.

La presidència de la Fundació Muse-
and, l’ocupa la Ministra de Cultura, 
Juventut i Esports, Olga Gelabert, 
que destaca que és una magnifica 
exposició, molt treballada, i que té 
un discurs sobre la dona molt bo-
nic. 

Les obres volen reflexar la part romàntica de la figura femenina
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TALLERS D’ART: ELS PROJECTES

Andorra a la Biennal
L’obra de Philippe Shangti representarà a Andorra a la Biennal de 
Venècia del 2019. La comissaria de l’exposició, Eva Martínez (Zoe), 
comenta que tant l’obra de Philippe Shangti com la de Martín Blanco són 
molt potents, i tot i que tracten de conceptes que ja s’han treballat 
anteriorment, són d’estricta contemporaneïtat. Consumisme, el canvi 
climàtic i la dilapidació dels recursos, per part de Shangti, i la desconnexió 
de l’ésser humà real, física, davant de la submissió a la tecnologia i les 
xarxes socials, per part de Blanco.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ÒSCAR LLAURADÓ

Finalment, la comissària s’ha decantat per 
l’obra de Shangti pel tractament conceptu-
al de l’estètica i els recursos tècnics. “Amb 
una  posada  en escena clara, transparent, 
universal, la seva obra veu dels corrents 
del pop art i “kitsch” que no han estat re-
presentats mai a la Biennal i té molts se-
guidors i fidels. També es portarà la foto-
grafia a la Biennal, que tampoc s’havia fet 
mai fins ara”.

Sobre Martín  Blanco, Zoe destaca que la 
seva posada en escena “és grandiosa, per 
erudits, intimista, d’artesania, on ha fet un 

gran salt des del treball de petit format a 
gran escala”.

La pròxima edició, l’artista que representarà 
Andorra a la Biennal serà designat directa-
ment. La comissària Zoe destaca que s’hau-
ria d’haver fet fa temps “a Andorra tenim els 
artistes que tenim, l’edició passada s’hi van 
presentar una trentena, i aquest any només 
s’hi van presentar 4 artistes”. Diu que és un 
procés que desgasta molt i sabent quins ar-
tistes estaran disposats a presentar-se a la 
Biennal, pel treball que comporta, es farà una 
llista,  i tots tindran l’oportunitat d’anar-hi. 

> Una de 
les obres 

de Philippe 
Shangti

>Detall de l’obra de Martín Blanco
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ENTREVISTA A PHILIPPE SHANGTI

Future 
is now

Fotògraf i escultor originari 
de Tolosa,  després de viure 
a Saint Tropez durant més 
de 10 anys, l’artista desitja 
millorar la seva carrera i 
traslladar els seus estudis 
i tots els seus equips al 
Principat d’Andorra, on 
experimenta una nova 
energia.

“Future is Now”, l’obra que portarà a la 
Biennal, la descriu com una projecció 
al futur, on descriu un món que ens 
hem carregat, per prendre conscièn-
cia que no és tant lluny com ens ima-
ginem, que ja el tenim a tocar i que és 
ara que hem de fer tot el possible per 
a preservar el nostre planeta, per no 
destruir-lo. 

Es una barreja de ficció i realitat, on la 
ficció es pot tornar realitat.

El projecte que presentarà a la Bien-
nal, segons Shangti, serà especta-
cular, “farem coses monumentals, 
importants, amb diferents tècniques 
com la pintura, escultura, fotografia 
i vídeo, que portarà al visitant verita-
blement dins d’un univers”

La fotografia que exposarà a la Biennal 
és molt gran, fa 3 metres d’alçada.

Una de les obres es una barreja de 
fotografia i d’escultura, que fa 3,42 
m. d’alçada, escultura que s’endinsa 
per una porta que representa el parc 
del món perdut, en un futur proper, 
on haurem de pagar una entrada a 
un parc d’atraccions per poder veure 
el món tal i com era abans de que el 
destruíssim. 

«pintura, escultura, 
fotografia i vídeo, que 
portarà al visitant 
veritablement dins d’un 
univers»
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Conjunció entre poesia, dibuix sobre 
tela i audiovisual, el seu projecte 
finalista, és una crítica de com la 
societat interactúa amb la tecnologia. 
Blanco diu que vivim en un món on 
cada cop més interactuem entre 
nosaltres a través d’aquesta, i això ens 
fa estar més sols.

L’artista ha guanyat 27 premis 
internacionals, dels quals 9 són els 
primers premis en diversos concursos 
d’art digital i dibuix a tot el món.

En les seves composicions, els 
personatges solen estar envoltats 
d’entorns durs i incòmodes, on 
predominen interaccions de llum i 
ombres i contrastos cromàtics.  

ENTREVISTA MARTÍN BLANCO

Poesia, dibuix i audiovisual
Nascut a Buenos Aires, i resident a Andorra, Martin Blanco és 
llicenciat en Belles Arts, i especialitzat en dibuix i art digital. 
Compren l’art com una forma de comunicació directa i pura. 
Experimenta amb diferents tècniques, creant el seu propi estil, 
barrejant la manipulació fotogràfica i la pintura digital.
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JAPÓ 
L’EMPREMTA DE L’AIGUA

EXPOSICIÓ ARTALROC

TEXT: REDACCIÓ ·  IMATGES AUTORITZADES PEL MUSÉE GUIMET

L’aigua és la protagonista de l’exposició que 
fins al 13 de gener es pot visitar a l’Artalroc, 
en un recull de 190 fotografies de la segona 
meitat del segle XIX, la majoria de les quals 
acolorides a mà, que  es  complementen 
amb una desena de gravats o estampis 
tradicionals anomenades Ukiyo-i.

5
1

3

2

4

1. Baron Raimund von Stillfried-Ratenicz (1839-1911)
Cases de te a Ōji. Prefectura de Tōkyō, regió de Kantō

2. Anònim
Escena a la riba del Sumida. Prefectura de Tōkyō, regió de Kantō

3. Baron Raimund von Stillfried-Ratenicz (1839-1911)
Llac Ashi i poble de Hakone. Prefectura de Kanagawa, regió de Kantō

4. Anònim
Ponts i restaurants sobre el Kamo, Kyoto. Prefectura de Kyōto, regió de Kansai

5. Anònim
El mont Fuji vist des del port de Shimizu. Prefectura de Shizuoka, regió de Chūbu

«imatges 
precioses: plenes 
de bellesa, 
equilibri i serenor»
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Es tracta d’una exposició inèdita i produïda especial-
ment amb motiu dels 25 anys de l’establiment de re-
lacions diplomàtiques entre Andorra i França, i que 
presenten el Govern d’Andorra i el Museu Nacional 
d’Arts Asiàtiques – Guimet, tal com detallen els or-
ganitzadors de l’esdeveniment.

Les fotografies preses per fotògrafs japonesos (Ku-
sakabe  Kimbei,  Uchida  Kuichi, T. Enami, etc.) com 
occidentals (Felice Beat, Baró Raimund von Stillfried, 
David Welsh Studio, etc.), durant el final del shogu-
nat  i l’inici de l’era Meiji, que eren destinades prin-
cipalment a un públic estranger, van tenir un gran 
èxit i eren una combinació perfecta del llenguatge 
fotogràfic al gust occidental i el refinament estètic 
heretat dels gravats japonesos, segons diu al catàleg 
la ministra de Cultura, Olga Gelabert.

La mostra està dividida en 5 àmbits diferents (cas-
cades, rius, llacs, litorals i catàstrofes) que ens 
descobriran l’aigua en tota la seva magnitud a tra-
vés d’imatges precioses, que són plenes de bellesa, 
equilibri i serenor.

Al voltant de l’exposició s’han organitzat diverses ac-
tivitats complementàries. 

Es realitzarà un taller per a adults i joves a partir de 
16 anys sobre acoloriment digital i impressió seri-
gràfica en fotografia, el taller infantil “Éssers d’aigua, 
Origami per a nens”, també hi haurà una xerrada i 
s’oferirà una degustació de sake i la conferència 
“Gravat i fotografia en el Japó del segle XIX: tècnica 
i estètica”. 

6
7

9

8

10

6. Anònim
L’Ukimido sobre el llac Biwa, temple Mangetsuji. Prefectura de Shiga, regió de Kansai
7. Usui Shūsaburō 
Geishes acompanyades d’un home pujant a bord d’un vaixell sobre el Sumida. Prefectura de Tōkyō, regió de Kantō
8. Kusakabe Kimbei (1841-1934)
LEl llac Biwa des d’Ishiyama. Prefectura de Shiga, regió de Kansai
9. Tamamura Kōzaburō (1856-1923?)
Cascades de Shiraito, al sud-oest del mont Fuji. Prefectura de Shizuoka, regió de Chūbu
10. Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Salt d’aigua d’Odaki, Ôyama. Xilografia policromada nishiki-e
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El passat mes d’octubre, va tenir lloc la 24a edició dels premis Arts Andorra, 
al Centre cultural de Sant Julià de Lòria, convocats pel Cercle de les Arts i 
les Lletres.

En aquesta edició, Núria Publicitat ha estat guardonada amb dos primers 
premis en la categoria de disseny gràfic, en la modalitat de publicació 
periòdica per la revista “L’Art de Viure Andorra” i en la modalitat de llibres, 
per l’obra “Retrats de Músics d’Andorra”.

Aquest és el quart premi que se’n duu la publicació “L’Art de Viure 
Andorra”, i el tercer consecutiu, afermant-se com un referent en aquest 
àmbit. Publicació que aposta per un diàleg entre disseny i anàlisi del 
context artístic contemporani amb una cuidada proposta estètica.

TEXT: REDACCIÓ

24ª EDICIÓ DELS PREMIS ARTS ANDORRA 

Escolta, 
creativitat 

i passió!

24 PREMIS 
ARTS ANDORRA

CATEGORIA DISSENY GRÀFIC 

PREMI 2018 
MILLOR PUBLICACIÓ 

PERIÒDICA
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El llibre premiat és el resultat del 
saber fer d’un equip de quatre 
fotògrafs, en un projecte que 
va durar més de dos anys, on es 
vincula la música a la fotografia. 

“Retrats de Músics d’Andorra” és una 
publicació amb una tirada de 300 
exemplars, de gran format i d’altíssima 
qualitat en què es retraten una selecció 
de músics del país, en 66 instantànies, 
materialitzades en un gran i luxós 
llibre.

El disseny al servei de l’eficiència 
publicitària.

A Núria Publicitat implementen tots 
els seus coneixements creatius i 
estratègics per a la realització dels 
mitjans o plans de comunicació 
dels seus clients, ajudant a les 
empreses a millorar la seva imatge 
i desenvolupament empresarial a 
través d’un enfocament global de 
comunicació i màrqueting, idees 
creatives, suports efectius i solucions 
digitals.

24 PREMIS 
ARTS ANDORRA

CATEGORIA DISSENY GRÀFIC 

PREMI 2018 
MILLOR LLIBRE
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El passat mes de novembre es va inaugurar a Escaldes-Engordany un nou rocòdrom, 
ubicat a la planta -3 del Centre social i recreatiu de l’avinguda Fiter i Rossell.

La nova instal·lació, de 170 m², podrà acollir fins a 40 escaladors a la vegada, i 
oferirà un servei d’escola d’escalada per a infants i joves d’entre 6 i 14 anys. La 
intenció és potenciar més el món de l’escalada, segons el responsable d’ aquesta 
escola, Àlex Reolid.

El nou rocòdrom, que ha tingut un cost de 80.000 
euros i s’ha dut a terme en dos mesos, s’espera que 
esdevingui un centre d’escalada polivalent i modern, 
adaptat a tota classe de públic i nivell.

El conseller d’Esports d’Escaldes-Engordany, Jordi 
Vilanova, va anunciar que el pressupost del 2019 in-
clou una partida de 20.000 euros per a una possible 
ampliació de les instal·lacions.

Les instal·lacions consten d’una àrea d’escalada 
amb una corda de deu vies permanents, d’una zona 
‘bulder’ o escalada sense corda, amb dues àrees 
diferenciades, una d’iniciació per a infants o adults, 
amb una capacitat per a onze escaladors simultanis 
i l’altra per a escaladors avançats amb alçades que 
oscil·len entre els 3,2 i els 4,5 metres, amb capacitat 
per sis escaladors simultanis.

Una de les novetats més destacades, és el 
MoonBoard, que és un mur d’entrenament de 40 
graus estandaritzat, dissenyat per a escaladors que 
desitgen optimitzar el seu rendiment d’escalada en 
els entorns més simples. 

Traçat contra una quadrícula de coordenades amb 
lletres i numerades, cada retenció MoonBoard única 
es gira i s’estableix en una ubicació específica. Com-
binats amb el kit de LED amb tecnologia Bluetooth 
i l’aplicació gratuïta, els escaladors poden trobar, il-
luminar, crear i compartir problemes fàcilment amb 
altres usuaris, sense importar la seva ubicació. Amb 
milers d’aquests murs disponibles per escalar a tot 
el món, s’han convertit en un dels sistemes d’entre-
nament més buscats pels usuaris. 

Per als amants DE 
l’escalada

UN NOU ROCÒDROM 
A ESCALDES-ENGORDANY



Amb aquesta obertura, la companyia 
suma ja 30 concessionaris oficials 
entre Espanya, Portugal i Andorra.

La inauguració va comptar amb la pre-
sència d’incondicionals de la marca de 
la societat andorrana, de representats 

del Chapter d’Andorra així com de la 
Directora general de Harley-David-
son a la península, Marta Suriñach, 
acompanyada  del director d’Auto-
mòbils Pyrénées, David Fraissinet.

Marta Suriñach, en el seu discurs,  
va tenir unes paraules d’agraïment al 
president de Pyrénées, Patrick Pérez 
i va lloar el gran treball dut a terme 
per tots els que han intervingut en 
aquest projecte.

Harley-Davidson s’identifica amb un 
estil de vida basat en la llibertat, en 
l’individualisme, en una actitud; és te-
nir companyonia, implica conèixer gent 
i llocs nous. Per tot això que l’acompa-
nya i l’envolta, des de la seva creació en 
1903, Harley-Davidson ha aconseguit el 
que molt poques empreses han acon-
seguit, crear una cultura de marca, 
mitificar-se i aconseguir que els seus 
seguidors vulguin la identificació plena 
amb la seva marca i el seu significat. 

Esperit Harley
INAUGURACIÓ NOU CONCESSIONARI HARLEY-DAVIDSON

Un espai dedicat completament a l’esperit Harley-Davidson, situat a les 
instal·lacions centrals del Grup Pyrénées Automoció, va obrir les seves 
portes el passat 3 d’octubre.
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Pirinenca de Serveis, empresa pionera al país en recollida i 
exportació de residus, va celebrar el passat mes de novembre el seu 
20è aniversari en un acte al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, 
al que va assistir la Ministra de Medi Ambient, Sílvia  Calvó, 
acompanyada d’autoritats del país.

Durant l’acte, el President de Piri-
nenca de Serveis, Daniel Armen-
gol, va agrair a les Ministres de 
Medi Ambient, cònsols i tècnics, 
que van fer que aquest projecte 
fos possible a totes les parròquies.

Després de 20 anys de recollida 
selectiva, Medi Ambient en fa un 
balanç positiu, ja que s’ha arribat 
al 50% del reciclatge, un percen-
tatge que s’adequa amb el nivell 
corresponent a les directives eu-
ropees.

A aquest acte també hi van par-
ticipar les quatre escoles gua-

nyadores d’un concurs de dibuix 
organitzat per Pirinenca de Ser-
veis, amb el tema de la recollida 
selectiva, i van tenir l’oportunitat 
de participar en tallers, jocs trivial, 
una gimcana, i assistir a un espec-
tacle de titelles, amb l’objectiu de 
conscienciar als infants sobre el 
medi ambient i el reciclatge. 

Durant l’acte es va fer el lliurament 
dels premis, que van consistir en 
250 €, un hort urbà per a cada 
escola i un premi especial per als 
nens guanyadors.  

20 ANYS DES DE L’INICI DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE 

Pioners en recollida 
i exportació de residus

Ana Gómez Cimón  /  CLASSE: Surfeurs  /  Escola Andorrana Andorra la Vella Natasha  /  CLASSE: CM1 /  École Élémmentaire Française d’Escaldes-EngordanyMel Torres  /  CLASSE: 3rC  /  Col·legi Janer Roc Tugues Sorribes  /  CLASSE: Jerry’s  /  Escola Andorrana d’Encamp
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Les accions dutes a terme el darrer any dins el Pla Nacional de 
Residus, han permès incrementar considerablement la recollida 
selectiva dels envasos, vidre, paper i cartró, que marca un canvi 
de tendència important respecte als darrers sis anys.

AUGMENTA EN UN 46% LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS

Canvi de tendència 
Les accions han consistit amb una 
campanya d’inspeccions al sector 
de l’hoteleria per garantir el bon 
compliment de la recollida selectiva, 
així com la campanya porta a porta 
prop de la ciutadania, arribant al 25% 
de les llars del país. A més s’ha creat 
el portal web “recicla bé”, on s’explica 
com fer la separació de les deixalles. 
També s’ha fomentat l’ús de les 
deixalleries mòbils, que porten recollits 
prop de dues tones de residus des de la 
seva posada en funcionament.

Amb aquestes accions s’han 
aconseguit tots els objectius marcats 
per a aquest període. Des de setembre 

del 2017 a l’agost del 2018 s’ha 
incrementat entre un 10% i un 46%.

Durant el 2019 i 2020, des del Ministeri 
de Medi Ambient van dir que es duran 
accions en l’àmbit escolar en quan 
a la gestió del paper, s’impulsarà el 
rol exemplar de l’administració, es 
fomentarà la reutilització i el reciclatge 
del tèxtil i es millorarà la gestió dels 
vehicles, pneumàtics i runa. 

El disseny de la imatge dels camions de recollida selectiva, així com de tots els contenidors i els elements de comunicació, ha estat realitzat per Núria Publicitat.

30 anys d’experiència 

ELS NOSTRES SERVEIS

Protecció d’actius

Servei tècnic i manteniment

Ciberseguretat

Servei de vigilància

Seguretat contra incendi

Formació

Instal·lacions de seguretat

CRA

Rondes i acudes

Treballem perquè gaudeixi d’un entorn agradable i segur.

ens avalen en la gestió de la seguretat integral per al Grup Pyrénées.
Disposem d’un equip altament qualificat i amb una àmplia experiència.



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

Segueix-nos a:

   @accioculturalandorra 

Per conèixer tota la informació cultural

www.cultura.ad

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

Biennal d’art
de Venècia

VENDA D’

ENTRADES
AUDITORI
       NACIONAL 
            D’ANDORRA


