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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

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

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

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

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

CANUT FONT, Andreu
carrer de les Escoles,24 Entresol, dspx.5
AD 600 - SANT JULIA DE L’ORIA
Telèfon: 741710
mailto:andreu@ginjaume.com 
andreu@ginjaume.com
Número de col·legiat: 136

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

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell
Passatge Arnaldeta de Caboet, 6
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 677936
xellbcn@hotmail.com
Número de col·legiada:111 

CERVERA ROMERO, Clara
C. Bonaventura Armengol, 15 Ed. Occesa
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 707 777
mailto:Conceptualestudi@gmail.com
conceptualestudi@gmail.com
Número de col·legiada: 138 

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

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 

VIU REBÉS, Neus
C. Muntaner 193 3r 1a
08036 - BARCELONA
Telèfon: 359695
nviu@andorra.ad
Número de col·legiada: 62

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI
ANTELO I ADRAN, Cristina
P. A. Font Caminal, 1, desp. 501
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 811 000
anteloadran.cristina@gmail.com
Número de col·legiat: 101

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

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

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

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

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

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

CANADÉS PALAU, Joaquim
Carrer de les Canals, 7 4rt
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon:804710
joaquimcanadesarqte@andorra.ad 
Número de col·legiat: 36

COLL CAPÓ, Joan
Carrer de la Sardana, 16 àtic
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon:819580
jcollarq@andorra.ad 
Número de col·legiat: 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JARA BARRANQUERO, Marta
Carrer del Puial, 24 4rt
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 340599
marta.jara6@gmail.com
Número de col·legiada: 135 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIÀ I COMELLA, Fiona
DOCTORA ARQUITECTA
Carrer de la Unió, 2
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon:822869
fiona.pia@wpfl.ch 
Número de col·legiada: 81 

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

OROBITG I PÉREZ, Ciro
Av. Meritxell, 20 Ed. Roc Escolls, 1 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808 720
c.orobitg@andorra.ad
Número de col·legiat: 61

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

PALACIO SANTACREU, Anaïs
Carrer Ana Maria Pla, 31 ed. ILLA 3-2A
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 676062
mailto:anaispalacio@gmail.com
anaispalacio@gmail.com
Número de col·legiada: 137 

PALAU I GARCIA, Sònia
Palau Arquitectura
Bonaventura Riberaygua, 41
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 649376
info@palauarquitectura.ad
www.palauarquitectura.ad
Número de col·legiada: 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

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

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

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 agefredservei@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

Carrer Joan Maragall, Edf. Xelo 3C
AD700 Andorra la Vella
J 336 292 
Ç lampisteriaclaigas@andorra.ad

Antic Carrer Major,17 baixos
AD700 Andorra la Vella
J 822 030 
Ç sipce@sipce.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@agfs.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. Dr. Vilanova, 9 
Ed. Thaïs, 5è D
AD500 Andorra la Vella
J 828 466
Ç administracio@telexarxes.net

Xalet Sant Miquel s/n 
Crtra. de la Creu Blanca
AD400 L'Aldosa, La Massana
J 357 223
Ç ofitmi@gmail.com

Carrer de Lòria, 24 
Crtra. de la Creu Blanca
AD600 Sant Julià de Lòria
J 843 639   J 321 639
Ç electricabesoli@andorra.ad

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

Camí de l’Arena, 7 Baixos
AD200 Encamp
J 832 720
Ç lampisteriaencamp@andorra.ad 

INSTAL·LACIONS LUCIANO Lampisteria, calefacció i climatització

ECOTERM S.L.

FERRAN S.L.
LAMPISTERIA I

CALEFACCIÓ

XANDRI
LAMPISTERIA I

CALEFACCIÓ

LAMPISTERIA 
CLAIGAS

LAMPISTERIA 
CLAU AIGUA I GAS

LAMPISTERIA 
MIQUEL

SERVILED

anys al vostre servei 47

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

Associació d'Empreses d'Electricitat,
Lampisteria i Climatització d'Andorra

www.adelca.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

Fibra òptica
a 700 Mbps

Contracta-la al 115

MIRIAM, COCREADORA DE MIMA COSMETICS

“Amb la velocitat 
de connexió que 
tenim, parlo amb 
clients de Taiwan 
com si fossin aquí. ”



Cassette 360 aire condicionat
Disseny circular, 360o de comoditat

www.bellacer.com

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

LA BELLESA
SENSE LÍMITS
Vidres tècnics i de grans dimensions

vidresif.com
A N Y S

AÏLLAMENT TÈRMIC
BAIXA EMISSIVITAT

AÏLLAMENT 
ACÚSTIC

PROTECCIÓ
SOLAR

PROTECCIÓ
SEGURETAT

PROTECCIÓ
TOTAL

CONTROL
PRIVACITAT



www.bellacer.com

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

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.



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%.

BOSE LIFESTYLE 550

DENON AVR-3500H DENON DP 300F

BOSE LIFESTYLE 600

BOSE ACOUSTIMASS 6 BOSE ACOUSTIMASS 10

BOSE LIFESTYLE 650

BOSE – DENON, el millor del so “Home Cinema”
Amb o sense cables. Tot a Centre BOSE Andorra



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

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

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

entorns més sostenibles

S.L.U.



  

C/ 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

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



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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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Molt poc temps per a les eleccions, a l’abril pel Consell General i el proper desembre per 
als Comuns d’Andorra. El Principat, situat sempre entre reptes de gran cabal; m’explico, pel 
costat francès els famosos “gillets jaunes”, amb els talls a la frontera i a les carreteres prop 
del Pas de la Casa. Del costat espanyol els talls pel procés que enfronta el govern català 
amb l’espanyol, i nosaltres al mig de tot, afegint-li el creixent debat per la qüestió de 
l’avortament, què si no el tractem amb molta cura, pot arribar a fer trontollar el 
sistema polític que, estiguem d’acord o no, ens ha permès arribar amb una 

certa neutralitat i confort fins on som avui. 

Anem progressant en alguns àmbits, per exemple, signant l’últim conveni de protecció de 
dades amb Europa, mentre discutim la idoneïtat de l’acord amb la comunitat europea. Els 
propers governants hauran de preparar i gestionar molts dossiers conflictius: Cimera 
Iberoamericana, encaix europeu, The Cloud, heliport, casino, i com no, millorar el futur de 
tots plegats...  El llistó està alt, intentarem escollir els millors. Força Andorra i mai por ...

M
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: 
Òscar 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: Òscar Llauradó,
Èric Estruch
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
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Tot i que sembla que no s’hagi parat massa atenció, el 18 de 
setembre ens va deixar l’arquitecte nord-americà Robert Venturi 
a l’edat de 93 tal com van comunicar a la revista Architect’s 
Newspaper el seu fill Jim i, com subratlla la nota, la seva dona 
i sòcia Denise Scott Brown. Era una darrera vindicació de tan 
productiva parella després del trist episodi de l’adjudicació del 
premi Pritzker 1991 només a Venturi oblidant-se totalment de 
Scott. Injustícia que encara continua per vergonya del premi 
del propietari dels hotels Hyatt que no va rectificar ni tan sols 
després que el mateix Venturi encapçalés una recollida de 
signatures per reparar l’error.

TEXT: ENRIC DILMÉ, DOCTOR ARQUITECTE

Robert Venturi 
IN MEMORIAM

Als anys seixanta Venturi i Scott van ser els primers a criticar obertament el 
reduccionisme abstracte del Moviment Modern. El “menys és més” de Mies 
van der Rohe es convertia per a ells en “menys és avorrit”. L’arquitectura no 
era tan simple sinó que sempre havia estat complexa i contradictòria. Com 
recordava Venturi, Paul Rudolph1 deia:

...No se puede pretender resolver todos los problemas. En verdad que ha 
sido una característica durante el siglo XX el que los arquitectos hayan 
sido selectivos al determinar qué problemas quieren resolver. Mies, por 
ejemplo, hace hermosos edificios tan solo porque ignora muchos aspec-
tos del edificio. Si resolviera más problemas, sus edificios serían mucho 
menos potentes...

Com sabem ara la simplificació descrita per Rudolph ha permès edificis 
icònics de gran poder d’atracció però, sovint, amb severs problemes de 
funcionament, d’ús o manteniment quelcom que, com a mínim, en edifi-
cis públics hauria de ser inacceptable. Aquella arquitectura abstracta i a 
voltes incòmoda va ser descrita de forma genial per Tom Wolfe en From 
Bauhaus to Our House (1982) on explicava que només veia un camí redemp-
tor: Venturi i Scott2.

Segur que va influenciar en Wolfe la publicació, el 19663, de Complexity 
and Contradiction on Venturi vindicava el valor de l’entorn, la tradició i la 

1. P. Rudolph, en Perspecta núm. 7, The Yale Architecture Journal, 1961 citat per R. Moneo, Inquietud teórica y estrategia 
proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, Barcelona, 2004.

2. Veure el nostre escrit: Tom Wolfe l’arquitectura i Andorra
3. Curiosament aquell mateix any veurà la llum una altra obra de referència, també crític amb el Moviment Modern, però des 
d’una altra posició, L’architettura della città d’Aldo Rossi.

història quelcom que havia descobert durant la seva estada a la American 
Academy de Roma. El llibre era un contrapès a Vers une architecture de Le 
Corbusier (1923) convertit en dogma de fe de la modernitat. Anys més tard, 
amb Scott i S. Izenour, escriurà Learning from Las Vegas (1972) per aprofun-
dir en la importància del símbol en l’arquitectura del passat i retrobar-la en 
la capacitat comunicativa del strip americà on Las Vegas era el màxim ex-
ponent. Aquell “carrer major” que descrivien ple de vida i activitat sempre 
ens ha recordat l’avinguda Meritxell dels anys setanta ple de gent entrant i 
sortint dels comerços oberts fins a altes hores de la nit.

Com a tot cal posar-li nom, a l’arquitectura de Venturi i Scott se li va de-
nominar Postmoderna per disgust de la parella, contrària a qualsevol re-
duccionisme. I també es va fixar la data del naixement del nou moviment: 
1961 any de la construcció de la casa Vanna Venturi, mare de l’arquitecte. 
L’etiqueta va tenir èxit i va desencadenar una proliferació de columnes, fri-
sos i motllures sin ton ni son que demostraven que no s’havia entès res de 
les reflexions del matrimoni nord-americà.

El millor que podem fer per recordar el mestratge de Venturi és reproduir 
un passatge del seu primer llibre on exposa perfectament cap a on caldria 
dirigir els esforços:

...Los arquitectos no pueden por más tiempo dejarse intimidar por el len-
guaje puritanamente moralista de la arquitectura moderna ortodoxa. 
Prefiero los elementos híbridos a los puros, los que aceptan compromisos 
a los “limpios”, los distorsionados a los “obvios”, los ambiguos a los “arti-
culados”, los tergiversados que a la vez son impersonales, a los aburridos 
que a la vez son “interesantes”, los convencionales a los “diseñados”, los 
que buscan el acuerdo a los “excluyentes”, los redundantes a los senci-
llos, los que nos hablan del pasado a aquellos que son innovadores, los 
irregulares y equívocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad con-
fusa frente a la necesidad obvia. Me manifiesto en pro del non sequitur y 
proclamo la dualidad…

Estoy a favor de la riqueza de significados frente a la claridad de signifi-
cados; de las funciones implícitas frente a las explicitas. Prefiero “ambos 
y al mismo tiempo” a “uno u otro”; el blanco y el negro, y algunas veces el 
gris, al blanco o al negro. Una arquitectura válida conoce muchos niveles 
de significado y diversos focos: su espacio y sus elementos se leen y fun-
cionan de varias maneras a la vez.

Pero una arquitectura de la complejidad y la contradicción tiene una es-
pecial obligación para con el todo: su verdad debe estar en la totalidad o 
en sus implicaciones. La arquitectura debe incorporar la dificultosa uni-
dad de la inclusión más que asumir la fácil unidad de lo exclusivo. Más 
no es ser menos...

Casa Vanna amb una coberta a dues aigües i un arc sobre l’entrada (foto 
extreta de la web Arquitectural)



L’arqui-
tectura 

A N T O N I  P O L  I  S O L É
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XVII)

La Magnetostàtica
ELS CAMPS 
MAGNÈTICS 
CONTINUS
es generen  en peces 
metàl·liques de...
llits (estructura, somiers, 
matalassos de motlles), mobles, 
equips, forjats de ferro, bigues 
i pilars amb armats metàl·lics, 
canonades d’aigua o calefacció, 
radiadors d’acer, marcs de portes 
i finestres, i altres  material 
usats a la construcció... els 
quals han estat magnetitzats per 
efecte d’una alta concentració o 
presència d’aquests materials, 
que distorsionen el camp 
magnètic terrestre natural.

ALTRES 
CAUSANTS SÓN
els aparells de ràdio (que porten 
imants al seu interior), els 
equips estereofònics portàtils 
amb altaveus incorporats, 
els amplificadors, les peces 
metàl·liques d’ulleres, les 
catenàries de tramvies, les 
proves mèdiques (ressonàncies 
magnètiques). 

La magnetostàtica són 
els camps magnètics 
continus. És a dir, 
aquells en els quals 
el valor dels mateixos 
es manté constant 
en el temps. Es 
produeixen a l’entorn 

saludable(XVII)

de materials magnètics 
o magnetitzats i quan 
hi ha corrents elèctrics 
continus i instal·lacions 
fotovoltaiques a 12 o 
24 V

POSSIBLES 
EFECTES

Aquestes desviacions del camp 
magnètic són susceptibles d’alterar 

el bioelectromagnetisme corporal de 
les persones que passen temps en 

aquests espais magnetitzats i com a 
conseqüència, aquest fet afavoreix 

trastorns nerviosos, al·lèrgics, 
circulatoris o hormonals. 

L’alteració del magnetisme corporal pot 
afectar la transmissió d’informació i el 

control de processos vegetatius relacionats 
amb els ritmes i els cicles .  

Altres afectacions són la pèrdua de 
visió i disminució de la melatonina 

en la retina, major desenvolupament 
de cèl·lules cancerígenes existents, 

increment d’infarts de miocardi 
i deformacions i augment de la 

mortalitat infantil. 

EL MAGNETÒMETRE 
és l’aparell que serveix per 
a mesurar les possibles 
variacions magnètiques 
existents en un habitatge per 
la proximitat d’algun element 
metàl·lic magnetitzat. 

Aquest es conduirà amb la sonda 
paral·lela al terra i comprovant les 
variacions en microtesles (µT) i o 
nanotesles (nT).

Quan l’aparell detecti variacions 
superiors a les 20 – 30 nanosteles 
(nT) està indicant la proximitat d’una 
zona magnetitzada. Si no es disposa 
de magnetòmetre, es pot detectar les 

variacions amb la brúixola, caminant 
en línia recta i procurant no moure 
la brúixola ni desplaçar-la en altres 
direccions, per observar si aquesta 
canvia d’orientació. 

Si la brúixola té moviments entre 
10º – 20º s’està detectant una zona 
magnetitzada. 
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TEXT: REDACCIÓ

CONCURS AMPLIACIÓ ESCOLA ANDORRANA DE SANTA COLOMA

Ampliació i millora
≥ 3r Premi: Engitec

≤ 1r Premi: 
Marc 
Monegal 

≥ 2n Premi: 
Gil Arquitectura 
& Pau Iglesias, 
Arquitecte 

El Consell de Ministres va aprovar fa un any (gener 2018) l’adjudicació definitiva de la redacció del projecte i 
direcció de les obres de l’ampliació de l’Escola Andorrana de Santa Coloma, ubicada al carrer Prat Salit. Es tracta 
d’un treball de gran envergadura que dotarà al centre escolar de 1.500 m² nous de superfície total útil, i la creació 
de 18 aules.

Les obres també permetran ampliar la zona de patis en 800 m². D’aquesta manera, el centre educatiu estarà 
preparat per acollir l’increment previsible de l’alumnat, i a la vegada es milloraran les condicions dels seus espais.

Es duran a terme sobre la part de l’immoble que es troba al llarg del carrer Prat Salit. Actualment aquesta zona de 
l’edifici és de planta baixa, i amb els treballs s’ampliarà en alçada fins a la quarta planta de l’escola. En aquest pis 
també s’engrandirà el pati existent.

Aquestes obres seran d’una gran complexitat atès que s’haurà de compaginar, en la mesura del possible, l’activitat 
escolar normal amb el desenvolupament de l’obra.

El guanyador d’aquest concurs d’idees obert als professionals de l’arquitectura va ser Marc Monegal, que serà el 
responsable de la redacció i direcció de les obres d’aquest projecte.



TEXT, RENDERS I  FIGURES: MARC MONEGAL
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PRIMER PREMI DEL CONCURS D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA ANDORRANA DE SANTA COLOMA

 Volum arquitectònic amb caràcter

Per harmonitzar la proposta amb l’ar-
quitectura ja preexistent, es potencia la 
component horitzontal tant en la seva 
volumetria principal com en els buits dis-
senyats - espai de finestres.

Per donar un grau de calidesa superior 
als interiors del centre escolar, es treballa 
bàsicament amb la llum natural i l’artifi-
cial, i a l’exterior, amb materials com els 
panells d’alumini de colors a la façana 
de la zona ampliada així com amb fusta 
sintètica a la nova entrada. Per l’interior 
també es proposen materials tipus “com-
posite”, resines sintètiques termo-endu-
rides de diferents colors, i per zones de 
poc desgast, fusta natural. Tots aquest  
materials amb la premissa de que tinguin 
un manteniment força baix, una llarga 
vida útil i un cicle de reciclatge complet.

També, com que es preveu un incre-
ment notable de l’alumnat, es prioritza 

la concentració dels usos, tant de forma 
horitzontal, com de forma vertical. Horit-
zontalment, a la primera planta, es col-
loquen tots els espais i aules destinades 
a maternal, a la segona, tots els espais 
educatius relacionats amb primària, a la 
tercera, els relacionats amb l’educació de 
segona ensenyança i a l’última, el pati de 
jocs cobert i descobert. 

Per assolir que les comunicacions es rea-
litzin de la forma més directa i fluida pos-
sible, es crea un nou espai de circulació 
horitzontal a cada planta (passadís) i una 
nova zona de circulacions verticals a la 
zona de l’actual entrada nord. En aquesta 
zona es “recicla” l’espai d’un dels actu-
als ascensors, per fer-lo arribar fins a la 
quarta planta.

Des del punt de vista energètic, l’objectiu 
és que el nou edifici sigui totalment sos-
tenible, ja sigui per la utilització de siste-

mes passius com dinàmics. Pel que fa a 
l’estalvi, es proposa una gran capacitat, 
en l’aïllament passiu, per tot l’edifici, ja si-
gui amb la definició del gruix als elements 
opacs com en el tractament i composició 
de les grans superfícies vidriades propo-
sades.

Es treballa també la volumetria de la fa-
çana principal de l’ampliació, perquè des 
d’ella mateixa ja es realitzi, mitjançant vo-
ladissos i viseres, un control solar passiu 
adequat.

Per a la producció energètica, es pro-
posa una energia renovable com és la 
producció per combustió de material de 
Biomassa.

Es dissenya l’edifici d’ampliació amb tots 
els elements de domòtica bàsica, control 
automàtic i centralitzat de l’enllumenat 
exterior i interior, previsió de reciclatge 
d’aigües de pluja i grises, etc. 

El projecte guanyador va ser el de l’arquitecte Marc Monegal. La seva proposta parteix de la intenció d’assolir 
quatre objectius principals. El primer era definir un nou Volum arquitectònic amb caràcter i que s’ajustés 
a les noves necessitats del centre escolar. En segon lloc es volia dotar l’escola, d’uns àmbits amb un nivell 
de calidesa més alt. El tercer objectiu, era definir un programa funcional adequat als nous requeriments de 
l’escola. I per últim, el quart, era intentar potenciar al màxim l’estalvi energètic i el grau de sostenibilitat del 
edifici.

Planta Baixa             Planta Primera        Planta Segona

Planta Tercera       Planta Quarta  

Treballs a realitzar el primer estiu. 
Reforç dels fonaments i estructura 
existent, banys aules i estintolaments 
aules existents i tancament 
provisional A.

Treballs a realitzar durant l’any 
lectiu. Ampliació de 4 plantes.

Treballs a realitzar durant un segon 
estiu. Remodelació de les aules 
existents i canvi de façana interior 
del bloc est (l’ampliat).

LLEGENDA GENERAL



Sup: 104 m²
Maternal 5

Sup: 77 m²
Aula Primària 2

Sup: 78 m²
Maternal 4

Sup: 66 m²
Aula primària  3

Sup: 67 m²
Aula primària 4

Sup: 85 m²
Maternal 3 Sup: 81 m²

Maternal 2
Sup: 81 m²
Maternal 1

Sup: 60 m²
Aula primària 1

Sup: 125 m²
Psicomotricitat

Aules genèriques
Aules maternal
Aules primària
Escales
Pas
Sanitaris

Sup: 21 m²
Escala 1

Sup: 29 m²
Escala 4

Sup: 80 m²
Pas 2-3

Sup: 21 m²
Escala 2

Sup: 21 m²
Escala 3

Sup: 31 m²
Suport 2

Sup: 31 m²
Suport 3

Sup: 31 m²
Suport 4

Sup: 36 m²
Banys H/D

Sup: 22 m²
Banys

Sup: 93 m²
Maternal 6

Sup: 100 m²
Maternal 7

Sup: 51 m²
Suport 1

Sup: 110 m²
Pas 1-2

Sup: 166 m²
Pas 3-4

Sup: 105 m²
Maternal 8

Sup: 23 m²
Pas 4-5

PATI MATERNAL DESCOBERT

PATI MATERNAL COBERT

Sup: 57 m²
Aula primària 5

Sup: 70 m²
Aula primària 6

Sup: 70 m²
Aula primària 7

Sup: 70 m²
Aula primària 8

Sup: 70 m²
Aula primària 9

Sup: 55 m²
Aula de suport

Sup: 69 m²
Aula primària 10

Sup: 105 m²
Aula de plàstica 1

Sup: 33 m²
Suport 3

Sup: 64 m²
Aula primària 11

Sup: 71 m²
Aula primària 13

Sup: 36 m²
Banys H/D

Sup: 63 m²
Aula primària 14

Sup: 65 m²
Aula primària 15

Sup: 70 m²
Aula primària 16

Sup: 67 m²
Aula de plàstica 3

Sup: 67 m²
Aula de plàstica 2

Sup: 93 m²
Aula primària 17

Sup: 66 m²
Aula primària 12

Sup: 24 m²
Banys H

Sup: 26 m²
Banys D

Sup: 188 m²
Pas 3-4

Sup: 80 m²
Pas 2-3

Sup: 99 m²
Pas 1-2 Sup: 21 m²

Escala 1Sup: 21 m²
Escala 2

Sup: 21 m²
Escala 3

Sup: 29 m²
Escala4

Sup: 23 m²
Pas 4-5

Aules genèriques
Aules primària
Escales
Pas
Sanitaris

Sup: 57 m²
Aula 2a ens. 1

Sup: 16 m²
Bany

Sup: 68 m²
Aula 2a ens. 2

Sup: 40 m²
Aula mig grup 1

Sup: 40 m²
Aula mig grup 2

Sup: 83 m²
Aula 2a ens. 3

Sup: 76 m²
Aula 2a ens. 4

Sup: 55 m²
Aula 2a ens. 5

Sup: 69 m²
Aula 2a ens. 6

Sup: 106 m²
Pas 1-2

Sup: 80 m²
Pas 2-3

Sup: 64 m²
Optativa 1

Sup: 64 m²
Optativa 2 Sup: 36 m²

Banys H/D

Sup: 56 m²
Aula 2a ens. 10

Sup: 72 m²
Aula 2a ens. 9

Sup: 63 m²
Aula 2a ens. 7

Sup: 67 m²
Tecnologia 1

Sup: 67 m²
Tecnologia 2

Sup: 174 m²
Pas 3-4

Sup: 108 m²
Laboratori

Sup: 79 m²
Informàtica

Sup: 21 m²
Escala 1Sup: 21 m²

Escala 2

Sup: 21 m²
Escala 3

Sup: 29 m²
Escala 4

Sup: 23 m²
Pas 4-5

Sup: 67 m²
Aula 2a ens. 8

Sup: 35 m²
Aula mig grup 3

Sup: 35 m²
Aula mig grup 4

Aules genèriques
Aules secundària
Escales
Pas
Sanitaris

Sup: 75 m²
Aula de música 3

Sup: 76 m²
Aula de música 2

Sup: 67 m²
Aula de música 1

Sup: 209 m²
Pati exterior cobert

Sup: 407 m²
Pati exerior descobert

Sup: 22 m²
Escala 4

Sup: 29 m²
Escala 5

Sup: 34 m²
Banys H/D

Sup: 82 m²
Pas 4-5

Sup: 38 m²
Banys

Sup: 288 m²
Pati exterior

Aules genèriques
Escales
Pas
Pati
Pati cobert
Sanitaris

Pati exterior

Pati Maternal

Pati Interior

lema:

"AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA ANDORRANA DE SANTA COLOMA"

Planta Ús Nom Sup. útil

02_Planta 2 Pas Pas 3-4 188 m²
02_Planta 2 Pas Pas 4-5 23 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys D 26 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys H 24 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys H/D 36 m²
02_Planta 2 1794 m²
03_Planta 3
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 1 40 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 2 40 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 3 35 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 4 35 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Informàtica 79 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Laboratori 108 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Optativa 1 64 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Optativa 2 64 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Tecnologia 1 67 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Tecnologia 2 67 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 1 57 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 2 68 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 3 83 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 4 76 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 5 55 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 6 69 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 7 63 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 8 67 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 9 72 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 10 56 m²
03_Planta 3 Escales Escala 1 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 2 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 3 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 4 29 m²
03_Planta 3 Pas Pas 1-2 106 m²
03_Planta 3 Pas Pas 2-3 80 m²
03_Planta 3 Pas Pas 3-4 174 m²
03_Planta 3 Pas Pas 4-5 23 m²
03_Planta 3 Sanitaris Bany 16 m²
03_Planta 3 Sanitaris Banys H/D 36 m²
03_Planta 3 1794 m²
04_Planta 4
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 1 67 m²
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 2 76 m²
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 3 75 m²
04_Planta 4 Escales Escala 4 22 m²
04_Planta 4 Escales Escala 5 29 m²
04_Planta 4 Pas Pas 4-5 82 m²
04_Planta 4 Pati Pati exerior

descobert
407 m²

04_Planta 4 Pati Pati exterior 288 m²
04_Planta 4 Pati cobert Pati exterior cobert 209 m²
04_Planta 4 Sanitaris Banys 38 m²
04_Planta 4 Sanitaris Banys H/D 34 m²
04_Planta 4 1329 m²
Total general: 97 6712 m²

Planta Ús Nom Sup. útil

01_Planta 1
01_Planta 1 Aules genèriques Psicomotricitat 125 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 1 51 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 2 31 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 3 31 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 4 31 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 1 81 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 2 81 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 3 85 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 4 78 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 5 104 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 6 93 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 7 100 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 8 105 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària 1 60 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula Primària 2 77 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària 4 67 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària  3 66 m²
01_Planta 1 Escales Escala 1 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 2 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 3 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 4 29 m²
01_Planta 1 Pas Pas 1-2 110 m²
01_Planta 1 Pas Pas 2-3 80 m²
01_Planta 1 Pas Pas 3-4 166 m²
01_Planta 1 Pas Pas 4-5 23 m²
01_Planta 1 Sanitaris Banys 22 m²
01_Planta 1 Sanitaris Banys H/D 36 m²
01_Planta 1 1796 m²
02_Planta 2
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 1 105 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 2 67 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 3 67 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de suport 55 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Suport 3 33 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 5 57 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 6 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 7 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 8 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 9 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 10 69 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 11 64 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 12 66 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 13 71 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 14 63 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 15 65 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 16 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 17 93 m²
02_Planta 2 Escales Escala4 29 m²
02_Planta 2 Escales Escala 1 21 m²
02_Planta 2 Escales Escala 2 21 m²
02_Planta 2 Escales Escala 3 21 m²
02_Planta 2 Pas Pas 1-2 99 m²
02_Planta 2 Pas Pas 2-3 80 m²

VISTES EXTERIORS. ESTAT ACTUAL I PROJECTE

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

SECCIÓ LONGITUDINAL

MATERIALS PRINCIPALS DEL PROJECTE
ESTRUCTURA METAL.LICA PREMUNTADA

Les possibilitats de premuntatge, manipulació i dinamisme per a una ràpida execució en obra fa de l’estructura 
metàl·lica l’elecció triada.
La seva resistència i el seu bon comportament estructural també el fan idoni com a material de construcció. A la 
vegada se li farà una protecció antifoc pel compliment del reglament i amb pintures intumescents protectores i a 
on s’escaigui vermiculita en gruix normatiu i aplacat o revestit amb plaques de guix laminat.

PANELL PREFABRICAT DE FUSTA TRACTADA

El projecte posa fusta com a revestiment de façana per donar calidesa, color i un acabat natural al nou edifici en 
façana. Fusta per cobrir els edificis de bellesa, d'elegància i de disseny.
Però també de resistència, de qualitat i innovació.
Amb un escrupolós respecte per la natura i per la salut.
El producte utilitzat és de la sèrie PRODEX de Prodema i s’ha desenvolupat un producte únic de fusta natural per 
a revestiment de façanes. 
El revestiment de fusta te una protecció exterior amb un film de PVDF, amb el que s’ha d’aconseguir les majors 
prestacions en la protecció de la fusta natural dels agents externs i evitar que els panells Prodex necessitin 
manteniments periòdics. Aquest film de PVDF també té propietats antigraffiti i antiadherents, capaços d'evitar el 
desenvolupament de matèries orgàniques en la superfície del panell, així com reduir l'adhesió de pols i tot tipus 
de brutícies provocades per la contaminació.

Els panells triats de Prodex són peces úniques, cada vetejat és diferent i li aporta naturalitat i autenticitat que 
s'aprecia en la reflexió de la llum sobre les fibres de la fusta, creant façanes vives i plenes de tonalitats.
Prodema, a més a més, permet aconseguir punts en el sistema de certificació de edificis verds com LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) o BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology).
En Prodema també compten amb el segell de certificació PEFC, que garanteix que els seus productes han estat 
elaborats amb matèries primeres d'origen forestal gestionades de forma social i ambientalment responsable.
El panell de fusta Prodex, s’instal·lat en façana ventilada sent també un excel·lent revestiment protector contra la 
pluja en evitar la penetració de l’aigua a les parets interiors de l'edifici o en
el seu aïllament, romanent sempre lliure d'humitats gràcies a la circulació d'aire per darrere dels panells.
L’edifici així, perfectament aïllat i protegit de l'aigua durant tot l'any, augmenta la comoditat en reduir les 
variacions de temperatura al seu interior, independentment de les condicions a l'exterior, amb el consegüent 
estalvi energètic.

PANELL DE ZINC

Zn La puresa de l’element.
El zinc és utilitzat com a revestiment per a façanes i cobertes des del segle XIX gràcies a les nombroses qualitats 
estètiques i funcionals que reuneix. Pot col·locar-se tant en cobertes amb poc pendent (amb un mínim de 5 °) 
com en façanes. El seu origen natural i els seus reflexos fan d'ell un matèria extraordinàriament versàtil.

La seva gran mal·leabilitat i la seva notable lleugeresa aconsegueixen que s’adapti a la nostra geometria. 
La combinació d'algunes de les avantatges del zinc (la seva llarga vida útil, la seva absència de manteniment 
especial o la seva lleugeresa- entre 7 i 10Kg/m² - el que permet reduir els costos lligats a l'estructura) fan del 
zinc una inversió rendible en el temps.
El zinc és un component natural de la litosfera que forma part integrant del nostre entorn. 
Entre moltes altres aplicacions, permet la construcció d'edificis respectuosos amb el medi ambient que responen 
naturalment a les exigències del desenvolupament sostenible.

El zinc és un dels pocs materials de construcció reciclable al 100% i reutilitzable de forma pràcticament 
indefinida, sense pèrdua de les seves propietats químiques i mecàniques ni de la seva qualitat.

VISTES EXTERIORS. ESTAT ACTUAL I PROJECTE

VISTA D'ENTRADA D'AULA

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

COBERTA VEGETAL

Millorant el clima urbà.
Les cobertes vegetals humitegen l’aire i redueixen l’escalfament atmosfèric, aportant una millora del 
microclima als centres urbans. A més a més, aquesta refrigeració de l’ambient millora significativament el 
rendiment dels sistemes de climatització, resultant una refrigeració més econòmica i una disminució de 
les emissions de carboni.

Reduint la contaminació.
Les cobertes vegetals funcionen com un filtre ambiental, contribuint a reduir pols i elements tòxics a 
l'atmosfera. El substrat, al seu torn, filtra l'aigua de pluja de les substàncies nocives que pugui haver 
arrossegat.

Incrementen la retenció d’aigua.
Les cobertes vegetals són capaces de retenir fins el 90% de la precipitació. Una bona part d'aquesta 
aigua és retornada a la atmosfera, la resta flueix de forma retardada als sistemes de reaprofitament i 
reg. així es pot disminuir el dimensionat dels sistemes de desguàs i tubs i es redueixen els costos 
associats.

Millora de la protecció al soroll.
Les cobertes vegetals aïllen acústicament fins 3 dB i són capaços de millorar la insonorització fins a 8 dB, 
sent una protecció eficaç per a edificis situats en entorns amb alta contaminació acústica.

Estalvi energètic.
Les cobertes verdes milloren el rendiment de l'aïllament tèrmic de la coberta. A més és possible utilitzar 
sistemes de cobertes verdes amb valors d'aïllament tèrmic oficialment  reconeguts i que es poden afegir 
l'aïllament tèrmic del edifici.

Protecció i més vida de la impermeabilització.

Sota una coberta vegetal la impermeabilització perllonga la seva vida útil en estar protegida de 
temperatures extremes, radiacions ultraviolades i tensions mecàniques, reduint els costos de renovació i 
nul manteniment.

Hàbitat natural.
Les cobertes verdes compensen gran part de les zones verdes naturals perdudes a causa de la 
urbanització, proporcionant un hàbitat natural alternatiu per a animals i plantes.

LAMES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Aprofitant la bona ubicació en termes solars de l’edifici, es col·loquen lames solars a les façanes a Sud, com a protecció i 
captació a l’estiu i com a captació a l’hivern.
A banda de l’aspecte útil i energètic també integren la imatge de tot l’edifici i dones unitat i intimitat als patis en coberta.

La integració de mòduls fotovoltaics policristal·lins, monocristal·lins i thin-film en lames de protecció solar, per aconseguir 
el ZEB (zero energy building), protegim les façanes amb lames que, a més d'evitar el sobreescalfament de l'edifici, 
cobreixen part de la seva demanda energètica.

Amb les lames es vol assegurar una eficàcia idònia en termes de ocultació i de producció elèctrica, amb un rendiment del 
15%.
Inclinació de les lames 15 °, 30 °, 45 ° i 60 °, segons l'orientació de la façana i la zona geogràfica, per optimitzar el 
rendiment.

Utilitzar l'efecte del sol a la selecció i la orientació d'un brise-soleil.
Es busca d’aprofitar les captacions solars a l'hivern i la protecció solar a l'estiu, modular la il·luminació natural dels espais 
interiors per a un espai saludable.

MALLA METÀL.LICA ARQUITECTÒNICA

El teixit metàl·lic per a arquitectura que s’utilitza al projecte per a una part de la façana, segueix un concepte de 
arquitectura de baix impacte ambiental.

Les malles metàl·liques per a façanes estan realitzades mitjançant cables d'acer inoxidable en sentit vertical, tramats per 
varetes també d'acer inoxidable en horitzontal i s'utilitzen en arquitectura i interiorisme. Jugant amb la llum i l'entorn 
aconsegueixen una estètica única, que es troba entre el disseny funcional i decoratiu.

Aquest teixit metàl·lic permet reflectir l'entorn en el propi material i al seu torn permet projecta publicitat sobre la seva 
superfície, peculiaritat molt atractiva, o com en el nostre cas fer baixar la vegetació trepadora des de la coberta vegetal i 
integrant la façana i l’edifici.
La personal i extraordinària estètica d'aquest material, la seva transparència i poder de reflexió combina el dinamisme 
visual amb una gràcia tridimensional. Les malles arquitectòniques són resistents al foc, fàcils de netejar, antivandàliques 
i permeables l'aire amb un cert control solar i permetent el pas de la llum. Una gran varietat de malles permet obtenir 
diferents graus d'opacitat. Aquests teixits a més protegeixen les superfícies de vidre contra trencaments. Poden teixir-se 
en amplades de fins a 8 m. i longituds pràcticament il·limitades, així com tallar segons cada necessitat.

En falsos sostres, en principi són instal·lades en el sentit del cable vertical, permetent així que el panell es pugui tibar o 
bé si es prefereix es pot deixar penjant, creant així una successió d'ondulacions i continuïtat com és el cas per remarcar 
la entrada a l’edifici.
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"AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA ANDORRANA DE SANTA COLOMA"

Planta Ús Nom Sup. útil

02_Planta 2 Pas Pas 3-4 188 m²
02_Planta 2 Pas Pas 4-5 23 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys D 26 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys H 24 m²
02_Planta 2 Sanitaris Banys H/D 36 m²
02_Planta 2 1794 m²
03_Planta 3
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 1 40 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 2 40 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 3 35 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Aula mig grup 4 35 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Informàtica 79 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Laboratori 108 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Optativa 1 64 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Optativa 2 64 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Tecnologia 1 67 m²
03_Planta 3 Aules genèriques Tecnologia 2 67 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 1 57 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 2 68 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 3 83 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 4 76 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 5 55 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 6 69 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 7 63 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 8 67 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 9 72 m²
03_Planta 3 Aules secundària Aula 2a ens. 10 56 m²
03_Planta 3 Escales Escala 1 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 2 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 3 21 m²
03_Planta 3 Escales Escala 4 29 m²
03_Planta 3 Pas Pas 1-2 106 m²
03_Planta 3 Pas Pas 2-3 80 m²
03_Planta 3 Pas Pas 3-4 174 m²
03_Planta 3 Pas Pas 4-5 23 m²
03_Planta 3 Sanitaris Bany 16 m²
03_Planta 3 Sanitaris Banys H/D 36 m²
03_Planta 3 1794 m²
04_Planta 4
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 1 67 m²
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 2 76 m²
04_Planta 4 Aules genèriques Aula de música 3 75 m²
04_Planta 4 Escales Escala 4 22 m²
04_Planta 4 Escales Escala 5 29 m²
04_Planta 4 Pas Pas 4-5 82 m²
04_Planta 4 Pati Pati exerior

descobert
407 m²

04_Planta 4 Pati Pati exterior 288 m²
04_Planta 4 Pati cobert Pati exterior cobert 209 m²
04_Planta 4 Sanitaris Banys 38 m²
04_Planta 4 Sanitaris Banys H/D 34 m²
04_Planta 4 1329 m²
Total general: 97 6712 m²

Planta Ús Nom Sup. útil

01_Planta 1
01_Planta 1 Aules genèriques Psicomotricitat 125 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 1 51 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 2 31 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 3 31 m²
01_Planta 1 Aules genèriques Suport 4 31 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 1 81 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 2 81 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 3 85 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 4 78 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 5 104 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 6 93 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 7 100 m²
01_Planta 1 Aules maternal Maternal 8 105 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària 1 60 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula Primària 2 77 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària 4 67 m²
01_Planta 1 Aules primària Aula primària  3 66 m²
01_Planta 1 Escales Escala 1 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 2 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 3 21 m²
01_Planta 1 Escales Escala 4 29 m²
01_Planta 1 Pas Pas 1-2 110 m²
01_Planta 1 Pas Pas 2-3 80 m²
01_Planta 1 Pas Pas 3-4 166 m²
01_Planta 1 Pas Pas 4-5 23 m²
01_Planta 1 Sanitaris Banys 22 m²
01_Planta 1 Sanitaris Banys H/D 36 m²
01_Planta 1 1796 m²
02_Planta 2
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 1 105 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 2 67 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de plàstica 3 67 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Aula de suport 55 m²
02_Planta 2 Aules genèriques Suport 3 33 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 5 57 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 6 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 7 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 8 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 9 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 10 69 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 11 64 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 12 66 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 13 71 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 14 63 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 15 65 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 16 70 m²
02_Planta 2 Aules primària Aula primària 17 93 m²
02_Planta 2 Escales Escala4 29 m²
02_Planta 2 Escales Escala 1 21 m²
02_Planta 2 Escales Escala 2 21 m²
02_Planta 2 Escales Escala 3 21 m²
02_Planta 2 Pas Pas 1-2 99 m²
02_Planta 2 Pas Pas 2-3 80 m²

VISTES EXTERIORS. ESTAT ACTUAL I PROJECTE

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

PLANTA QUARTA

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

SECCIÓ LONGITUDINAL

MATERIALS PRINCIPALS DEL PROJECTE
ESTRUCTURA METAL.LICA PREMUNTADA

Les possibilitats de premuntatge, manipulació i dinamisme per a una ràpida execució en obra fa de l’estructura 
metàl·lica l’elecció triada.
La seva resistència i el seu bon comportament estructural també el fan idoni com a material de construcció. A la 
vegada se li farà una protecció antifoc pel compliment del reglament i amb pintures intumescents protectores i a 
on s’escaigui vermiculita en gruix normatiu i aplacat o revestit amb plaques de guix laminat.

PANELL PREFABRICAT DE FUSTA TRACTADA

El projecte posa fusta com a revestiment de façana per donar calidesa, color i un acabat natural al nou edifici en 
façana. Fusta per cobrir els edificis de bellesa, d'elegància i de disseny.
Però també de resistència, de qualitat i innovació.
Amb un escrupolós respecte per la natura i per la salut.
El producte utilitzat és de la sèrie PRODEX de Prodema i s’ha desenvolupat un producte únic de fusta natural per 
a revestiment de façanes. 
El revestiment de fusta te una protecció exterior amb un film de PVDF, amb el que s’ha d’aconseguir les majors 
prestacions en la protecció de la fusta natural dels agents externs i evitar que els panells Prodex necessitin 
manteniments periòdics. Aquest film de PVDF també té propietats antigraffiti i antiadherents, capaços d'evitar el 
desenvolupament de matèries orgàniques en la superfície del panell, així com reduir l'adhesió de pols i tot tipus 
de brutícies provocades per la contaminació.

Els panells triats de Prodex són peces úniques, cada vetejat és diferent i li aporta naturalitat i autenticitat que 
s'aprecia en la reflexió de la llum sobre les fibres de la fusta, creant façanes vives i plenes de tonalitats.
Prodema, a més a més, permet aconseguir punts en el sistema de certificació de edificis verds com LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) o BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Methodology).
En Prodema també compten amb el segell de certificació PEFC, que garanteix que els seus productes han estat 
elaborats amb matèries primeres d'origen forestal gestionades de forma social i ambientalment responsable.
El panell de fusta Prodex, s’instal·lat en façana ventilada sent també un excel·lent revestiment protector contra la 
pluja en evitar la penetració de l’aigua a les parets interiors de l'edifici o en
el seu aïllament, romanent sempre lliure d'humitats gràcies a la circulació d'aire per darrere dels panells.
L’edifici així, perfectament aïllat i protegit de l'aigua durant tot l'any, augmenta la comoditat en reduir les 
variacions de temperatura al seu interior, independentment de les condicions a l'exterior, amb el consegüent 
estalvi energètic.

PANELL DE ZINC

Zn La puresa de l’element.
El zinc és utilitzat com a revestiment per a façanes i cobertes des del segle XIX gràcies a les nombroses qualitats 
estètiques i funcionals que reuneix. Pot col·locar-se tant en cobertes amb poc pendent (amb un mínim de 5 °) 
com en façanes. El seu origen natural i els seus reflexos fan d'ell un matèria extraordinàriament versàtil.

La seva gran mal·leabilitat i la seva notable lleugeresa aconsegueixen que s’adapti a la nostra geometria. 
La combinació d'algunes de les avantatges del zinc (la seva llarga vida útil, la seva absència de manteniment 
especial o la seva lleugeresa- entre 7 i 10Kg/m² - el que permet reduir els costos lligats a l'estructura) fan del 
zinc una inversió rendible en el temps.
El zinc és un component natural de la litosfera que forma part integrant del nostre entorn. 
Entre moltes altres aplicacions, permet la construcció d'edificis respectuosos amb el medi ambient que responen 
naturalment a les exigències del desenvolupament sostenible.

El zinc és un dels pocs materials de construcció reciclable al 100% i reutilitzable de forma pràcticament 
indefinida, sense pèrdua de les seves propietats químiques i mecàniques ni de la seva qualitat.

VISTES EXTERIORS. ESTAT ACTUAL I PROJECTE

VISTA D'ENTRADA D'AULA

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

COBERTA VEGETAL

Millorant el clima urbà.
Les cobertes vegetals humitegen l’aire i redueixen l’escalfament atmosfèric, aportant una millora del 
microclima als centres urbans. A més a més, aquesta refrigeració de l’ambient millora significativament el 
rendiment dels sistemes de climatització, resultant una refrigeració més econòmica i una disminució de 
les emissions de carboni.

Reduint la contaminació.
Les cobertes vegetals funcionen com un filtre ambiental, contribuint a reduir pols i elements tòxics a 
l'atmosfera. El substrat, al seu torn, filtra l'aigua de pluja de les substàncies nocives que pugui haver 
arrossegat.

Incrementen la retenció d’aigua.
Les cobertes vegetals són capaces de retenir fins el 90% de la precipitació. Una bona part d'aquesta 
aigua és retornada a la atmosfera, la resta flueix de forma retardada als sistemes de reaprofitament i 
reg. així es pot disminuir el dimensionat dels sistemes de desguàs i tubs i es redueixen els costos 
associats.

Millora de la protecció al soroll.
Les cobertes vegetals aïllen acústicament fins 3 dB i són capaços de millorar la insonorització fins a 8 dB, 
sent una protecció eficaç per a edificis situats en entorns amb alta contaminació acústica.

Estalvi energètic.
Les cobertes verdes milloren el rendiment de l'aïllament tèrmic de la coberta. A més és possible utilitzar 
sistemes de cobertes verdes amb valors d'aïllament tèrmic oficialment  reconeguts i que es poden afegir 
l'aïllament tèrmic del edifici.

Protecció i més vida de la impermeabilització.

Sota una coberta vegetal la impermeabilització perllonga la seva vida útil en estar protegida de 
temperatures extremes, radiacions ultraviolades i tensions mecàniques, reduint els costos de renovació i 
nul manteniment.

Hàbitat natural.
Les cobertes verdes compensen gran part de les zones verdes naturals perdudes a causa de la 
urbanització, proporcionant un hàbitat natural alternatiu per a animals i plantes.

LAMES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Aprofitant la bona ubicació en termes solars de l’edifici, es col·loquen lames solars a les façanes a Sud, com a protecció i 
captació a l’estiu i com a captació a l’hivern.
A banda de l’aspecte útil i energètic també integren la imatge de tot l’edifici i dones unitat i intimitat als patis en coberta.

La integració de mòduls fotovoltaics policristal·lins, monocristal·lins i thin-film en lames de protecció solar, per aconseguir 
el ZEB (zero energy building), protegim les façanes amb lames que, a més d'evitar el sobreescalfament de l'edifici, 
cobreixen part de la seva demanda energètica.

Amb les lames es vol assegurar una eficàcia idònia en termes de ocultació i de producció elèctrica, amb un rendiment del 
15%.
Inclinació de les lames 15 °, 30 °, 45 ° i 60 °, segons l'orientació de la façana i la zona geogràfica, per optimitzar el 
rendiment.

Utilitzar l'efecte del sol a la selecció i la orientació d'un brise-soleil.
Es busca d’aprofitar les captacions solars a l'hivern i la protecció solar a l'estiu, modular la il·luminació natural dels espais 
interiors per a un espai saludable.

MALLA METÀL.LICA ARQUITECTÒNICA

El teixit metàl·lic per a arquitectura que s’utilitza al projecte per a una part de la façana, segueix un concepte de 
arquitectura de baix impacte ambiental.

Les malles metàl·liques per a façanes estan realitzades mitjançant cables d'acer inoxidable en sentit vertical, tramats per 
varetes també d'acer inoxidable en horitzontal i s'utilitzen en arquitectura i interiorisme. Jugant amb la llum i l'entorn 
aconsegueixen una estètica única, que es troba entre el disseny funcional i decoratiu.

Aquest teixit metàl·lic permet reflectir l'entorn en el propi material i al seu torn permet projecta publicitat sobre la seva 
superfície, peculiaritat molt atractiva, o com en el nostre cas fer baixar la vegetació trepadora des de la coberta vegetal i 
integrant la façana i l’edifici.
La personal i extraordinària estètica d'aquest material, la seva transparència i poder de reflexió combina el dinamisme 
visual amb una gràcia tridimensional. Les malles arquitectòniques són resistents al foc, fàcils de netejar, antivandàliques 
i permeables l'aire amb un cert control solar i permetent el pas de la llum. Una gran varietat de malles permet obtenir 
diferents graus d'opacitat. Aquests teixits a més protegeixen les superfícies de vidre contra trencaments. Poden teixir-se 
en amplades de fins a 8 m. i longituds pràcticament il·limitades, així com tallar segons cada necessitat.

En falsos sostres, en principi són instal·lades en el sentit del cable vertical, permetent així que el panell es pugui tibar o 
bé si es prefereix es pot deixar penjant, creant així una successió d'ondulacions i continuïtat com és el cas per remarcar 
la entrada a l’edifici.

El projecte busca fluïdesa en les conne-
xions, transparència en la il·luminació 
natural màxima i reduir el consum ener-
gètic de l’edifici amb materials ambien-
talment sostenibles.
Es fan actuacions en l’edifici actual i 
també en una segona pell. 
En l’ampliació es busca dinamitzar es-
pais i facilitar circulacions. 
La nova Estructura es planteja amb un 
sistema constructiu metàl·lic premun-
tat, idoni per a una ràpida execució, per 
la seva resistència i pel seu bon compor-
tament modular. 
La coberta vegetal li aporta una millora 
de l’aïllament tèrmic i acústic a l’edifici, 
a més de millores al clima, una reduc-
ció de contaminació, retenció i reapro-
fitament d’aigua, millora de protecció al 

soroll i a la impermeabilització. Es busca 
un hàbitat real, natural i  urbà.
Com a protecció solar i aprofitament 
energètic renovable es fa ús de plaques 
fotovoltaiques a Sud. A l’Est, la nova fa-
çana protegeix de l’assolellament exces-
siu i modula les entrades de llum natural 
als espais, i també permet a l’espai final 
i en zones més dinàmiques una entrada 
de llum més generosa,  tamisada per 
una malla arquitectònica vegetalitzada 
amb espècies autòctones trepadores.
El teixit metàl·lic per a arquitectura que 
s’utilitza al projecte per a una part de la 
façana, segueix un concepte d’arquitec-
tura de baix impacte ambiental. Les ma-
lles metàl·liques per a façanes, jugant 
amb la llum i l’entorn, aconsegueixen 
una estètica única, que es troba entre el 
disseny funcional i decoratiu.

Amb les plaques fotovoltaiques es vol 
assegurar una eficàcia idònia en termes 
d’ocultació i de producció elèctrica, 
amb un rendiment del 15%, cobreixen 
part de la demanda energètica.
La façana seria de fusta,  com a revesti-
ment de la nova obra per donar calide-
sa, color i un acabat natural de fusta. Així 
es proposa utilitzar PRODEX, que també 
aporta màxima resistència, mínim man-
teniment i un perfecte aïllament, reduint 
les variacions de temperatura al seu inte-
rior, amb el consegüent estalvi energètic.
En algunes parts de façana també tro-
barem el zinc, que per la seva gran mal-
leabilitat i notable lleugeresa aconsegueix 
que s’adapti a la geometria de l’obra. La 
seva llarga vida i absència de manteni-
ment especial fa d’aquest material una 
inversió rendible en el temps. 
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lema: 

EMPLAÇAMENT
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“Som una escola que cerca la millora constant i té com a objectiu la qualitat en tots els àmbits de l'educació. Treballem per ser sostenibles, saludables, democràtics i 
innovadors”. El Sistema Educatiu Andorrà SOM tots: SOMSEA.

SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA i SEQÜENCIACIÓ DELS TREBALLS
En la concepció del projecte està molt present per ser fonamental, la planificació de les 
obres en coordinació amb l’escola. Un centre de formació que sempre ha de trobar-se en 
funcionament conforme al seu calendari escolar.

En el desenvolupament del projecte executiu es prendran les dades i les mesures
incorporades al pla de treball, per arribar amb el màxim detall als plecs de bases per a la 
licitació per a les empreses constructores.

Com reduir el consum energètic de l’edifici...

ABANS: En un edifici les primeres etapes del disseny tenen un major impacte en l’estalvi energètic:

1. La localització a la parcel.la i la orientació ja ens venen donades i actuarem principalment sobre altres aspectes. 
2 A Sud aprofitarem l’assolellament per a col·locar unes lames fotovoltaiques en la nova part de edifici i en les parts de patis en coberta dels blocs existents. A la part Sud del bloc Nord i a la part Sud del bloc 
Sud. 

A Est l’ampliació, la nova façana protegeix de l’assolellament excessiu i modula les entrades de llum natural als espais, però també permet a l’espai final i en zones més dinàmiques una entrada de llum més generosa 
tamisada per una malla arquitectònica vegetalitzada.
La coberta vegetal millora l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici a banda de millores al clima, reducció de contaminació, retenció i reaprofitament de aigua, millora de protecció al soroll, protecció a la impermeabilització i 
hàbitat natural.

Tots hem de fer alguna cosa, que a vegades oblida la societat moderna, que és treballar amb les forces de la natura i no contra elles.
DURANT: La correcta concepció, l’execució i el manteniment efectiu i eficient són imprescindibles en la durada de l’obra i s’ha de preveure en tot el cicle de vida de l’edifici.

3 La façana més compacta és clau per perdre el mínim d’energia calorífica o de refredament possible. L’embolcall de l’edifici estarà cobert amb un aïllament continu, sense interrupcions i amb el compliment 
dels requeriments energètics en vigor. A les parts de fusteria i practicables, el punt més feble de les façanes a nivell tèrmic, es utilitzada la ruptura del pont tèrmic i el triple vidre, amb alt poder aïllant. 
4 Es replantegen les instal·lacions i redistribucions actuals a nivell de servei de l’edifici i la nova ampliació i es s’ajusta a la solució més rendible. 
5 En un clima fred com el pirenaic, es vol renovar l'aire a través d'una recuperació de calor de flux doble. S’agafa l’aire de fora i s’extreu l'aire brut de l'interior fins a la coberta, sense barrejar-los en cap 
moment. L'aire brut passa pel nucli on s’extreu la calor, que és transvasada a l'aire entrant. Això permet que l'aire net d'hivern entri ja escalfar fins a 17-18 °C en comptes de 0 °C, que poden ser fora. Només 
cal escalfar 3-4 ºC fins a la temperatura de confort. L'eficiència del recuperador, al voltant al 90%, es fonamental per la variable de consum d’electricitat en front del guany en calefacció.

FINAL: Es tracta d’aconseguir una alta hermeticitat, per assegurar que no hi ha infiltracions per tot l’embolcall de l’edifici. Un edifici saludable.
A la reforma i ampliació del centre es fa atenció a la nova façana i a les actuacions sobre l’embolcall existent a la part en que s’actuï. Això aporta millor comportament tèrmic i acústic, a la vegada que permet una correcta 
impermeabilització.
Es busca en la selecció del sistema constructiu i dels materials de l’actuació un nivell ambiental sostenible: ja sigui construït amb fusta tractada o altres materials de petjada de carboni el més baixes possible.

ACTIVITAT DOCENT
Com a principi d’actuació al projecte es coordinen totes les feines d’execució per a no interrompre el funcionament del 
centre. Es coordinen els trasllats d’alumnes i les actuacions puntuals que puguin interferir en les funcions docents a 
l’edifici i sota el compliment del calendari escolar.
Es minimitza l’impacte sobre l’activitat ordinària del centre segons el procés constructiu detallat.

REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA
Tal i com demana el plec de bases caldrà aplicar allò previst en el Reglament de construcció i d’equipaments dels Centres 
d’Ensenyament (BOPA n.59 de 26 de juliol del 2006).
L’edifici segueix tots els paràmetres de la legalitat vigent a nivell normatiu i així es projecta, tant en l’àmbit comunal 
com de Govern o altra administració competent.

ESTIMACIÓ ECONÒMICA

POTENCIAL SOLAR FOTOVOLTAIC

BENVINGUTS A L'ESCOLA ANDORRANA

DISSENY ARQUITECTÒNIC
L'escola es basa en la pedagogia basada en la concentració en el propi 
esforç i en la participació en la construcció d'una comunitat.
El projecte te actuacions en l’edifici actual i també és una segona pell, 
una ampliació que busca dinamitzar espais i facilitar circulacions.

La nova ampliació és una actuació que vol tenir un caràcter càlid i 
modern, a la vegada que s’integra i adapta amb tot l’edifici preexistent 
amb un diàleg enriquidor. La reforma i la nova façana de l’escola ens 
diu: que el centre és un i al mateix temps la suma de molts.
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esforç i en la participació en la construcció d'una comunitat.
El projecte te actuacions en l’edifici actual i també és una segona pell, 
una ampliació que busca dinamitzar espais i facilitar circulacions.

La nova ampliació és una actuació que vol tenir un caràcter càlid i 
modern, a la vegada que s’integra i adapta amb tot l’edifici preexistent 
amb un diàleg enriquidor. La reforma i la nova façana de l’escola ens 
diu: que el centre és un i al mateix temps la suma de molts.

ESQUEMA ESTRUCTURAL PART AMPLIADA
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Es  proposa  crear  un  volum  pur que en 
l’extrem nord tapa la mitgera existent i en 
l’extrem sud, vola fins al límit del terreny.  

En ambdós extrems, al nivell de la planta 
baixa, es crea unes obertures que ajuden a 
una lectura entenedora del funcionament 
de l’edifici, i es converteixen en les entra-
des a Secundària en l’extrem nord, i  Ma-
ternal i Primària en el sud. 

Aquest volum potent es reforça amb una 
façana ventilada que es crea amb una pell 
exterior uniforme amb xapa deploye que 
permet l’entrada de llum natural i ventilació. 

Es planteja que tots els espais disposin de 
llum natural, amb unes proporcions res-

pecte a la superfície de l’espai, més grans 
que les aules existents i que en part s’han 
modificat.

Les noves lluminàries es realitzaran amb 
làmpades LED de baix consum. Per a la 
instal·lació de climatització es fan dues 
propostes:

1. Per tal de calefactar els nous espais 
generats, es proposa aprofitar les instal-
lacions existents complementant-les 
amb nous equips basats en energies re-
novables. Per a la producció d’ACS de tot 
l’edifici s’instal·len equips nous basats en 
energies renovables, com plaques solars 
tèrmiques, i un equip d’aerotèrmia.

2. Una alternativa amb uns costos inferiors 
consisteix a aprofitar les actuals calderes 
de calefacció, revisant i modificant el sis-
tema de control de les mateixes per  millo-
rar l’eficiència del conjunt.
Pel que fa als materials, sobre l’ampit que es 
crea a la façana del pati es proposa una fus-
teria com a segona pell, amb unes finestres 
petites abatibles i unes altres corredisses.
A la façana del c/Prat Salit, es proposa 
executar un ampit amb plaques de ciment 
aquapanel amb estructura galvanitzada i 
una pell d’acabat amb planxa deploye que 
ens dóna una imatge uniforme i actua com 
a protecció, permetent l’entrada de llum 
natural a les aules. 

La idea que guia el projecte presentat per l’empresa d’arquitectura i enginyeria ENGITEC, i que 
va obtenir el tercer premi del concurs, és la simplicitat per als usuaris de l’equipament, facilitant 
des d’unes entrades clares en el centre, una mobilitat interna segregada dels diferents grups 
d’edats.

TERCER PREMI DEL CONCURS D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA ANDORRANA DE SANTA COLOMA

Simplicitat per als usuaris 
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Aules de mig grup de 2a ens. 3
optativa 1
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Aula primària 7
Aula primària 8
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WC segregat nois 1a. Adequar entrada als
sanitaris des del passadís i anul·lar l'accés des
les aules. Passar a mida adulta

WC segregat noies 1a. Adequar entrada als
sanitaris des del passadís i anul·lar l'accés des
les aules. Passar a mida adulta
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A la Planta Soterrània únicament es realitza intervencions
sobre l'estructura. Es reforça els pilars de la part est del
conjunt.
També el modifica l'escala nord est que es realitza en nova
posició i ample  de 2 m

Un dels aspectes importants del projecte, aprofitant l'ajust
que es realitza al carrer, es proposa clarificar les entrades al
centre.

A l'extrem sud de l'edifici es proposa la creació d'una
plataforma en rampa que salva el desnivell entre el carrer i la
planta baixa del centre, de forma que s'elimina les barreres
arquitectòniques de l'entrada, i es crea un espai ampli davant
l'entrada, sense cotxes.
El vol de l'edifici per sobre de la rampa crea un efecte
d'obertura - entrada, que amb l'obertura en l'altre extrem,
permet una lectura volada del cos de l'ampliació.

Es modifica l'escala nord est, i l'espai de l'entrada a l'escola
de segona ensenyança.
Es situa l'espai de consergeria en l'actual sala de reunions i
s'amplia l'espai exterior de secretaria - consergeria.

Aquesta planta es destina de forma completa a segona
ensenyança.

L'ampliació del cos est permet crear les aules de música de la
segona ensenyança, un porxo protegit i l'accessibilitat a totes
les cobertes per a l'ús de pati dels nens i nenes més grans.
Es crea uns lavabos que per aquesta planta i per l'ús del pati.

Igual que a la planta 1a s'amplia l'espai est i modifiquen les
aules per donar-los el nou us previst.
De forma separada els nens i nenes de primera i segona
ensenyança.

Es proposa l'ampliació en el carrer Prat Salit fins la mitjanera
en la part nord i volant sobre la rampa de Planta Baixa en la
part sud.
Es modifica els espais per possibilitar la ubicació de les aules
de maternal i primera educació.
Es concentra les aules de maternal, totes en aquesta planta,
de forma que els nens i nenes més petits no s'han de moure i
poden accedir al pati des del mateix nivell, i les de primera
educació de forma separada.
Es mantenen els usos dels nuclis de comunicació vertical
existents.

Planta baixa

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

MATERNAL
PRIMERA ENSENYANÇA
SEGONA ENSENYANÇA

PLANTA BAIXA 150 m2 37 m2
PLANTA 1 474 m2 564 m2
PLANTA 2 449 m2 554 m2
PLANTA 3 459 m2 554 m2
PLANTA 4 394 m2 363 m2
TOTAL 1926 m2 2072 m2

PREU ESTIMAT 550,00  € /m2 1.300,00  € /m2
PRESSUPOST 1.059.300,00  € 2.693.600,00  €

PRESSUPOST TOTAL 3.752.900,00  € 
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CONSTRUÏDA REFORMA
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/ GRAN REFORMA

0 5 10 20

0 5 10 20

0 5 10 20

0 5 10 20

0 5 10 20

0 5 10 20

Ampliació de l'Escola Andorrana de Santa Coloma ARQUITECTURA · ORGANITZACIÓ
Imatges de referència

Secció

Alçats

Pressupost

1817140119

13
02

03040506

07

11091008 16

20 1512

3938363534

33312928

2122232425

37

26

27

32 30

59

41424344444546 46

47

48

49 50 51 52 53

5654 556058 57

65 6364 6261

Aula primària 1
Passadís + sanitaris de maternal pati
suport 1 amb bany adaptat
maternal 1 amb bany integrat
maternal 2 amb bany integrat
maternal 3 amb bany integrat
psicomotricitat
maternal 4 amb bany integrat
maternal 5 amb bany integrat
Suport 
WC segregat h/d 1a
Suport 3 
maternal 6 amb bany integrat
Suport 4
Suport 3
Aula primària 2
Aula primària 3
Aula primària 4
Maternal 7 amb bany integrat
Maternal 8 amb bany integrat

Aula 2a ens 1
WC 1a
Aula 2a ens 2
Aules de mig grup de 2a ens. 1
Aules de mig grup de 2a ens. 2
Aula 2a ens 3
Aula 2a ens 4
Aula 2a ens 5
Aula 2a ens 6 
Aula 2a ens 7 
Aula 2a ens 8
Aula 2a ens 9
Aula 2a ens 10
WC segregat h/d 1a
Aules de mig grup de 2a ens. 3
optativa 1
optativa 2
Aules de mig grup de 2a ens. 4
Laboratori
tecnologia 1
tecnologia 2
Informàtica

Aula de música 2a ens 1
Aula de música 2a ens 2
Aula de música 2a ens 3
sanitaris WC nens nenes 1a
sanitaris WC nens nenes 2a

Aula primària 5
Aula primària 6
Aula primària 7
Aula primària 8
Aula primària 9
WC segregat nois 1a. Adequar entrada als
sanitaris des del passadís i anul·lar l'accés des
les aules. Passar a mida adulta
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A la Planta Soterrània únicament es realitza intervencions
sobre l'estructura. Es reforça els pilars de la part est del
conjunt.
També el modifica l'escala nord est que es realitza en nova
posició i ample  de 2 m

Un dels aspectes importants del projecte, aprofitant l'ajust
que es realitza al carrer, es proposa clarificar les entrades al
centre.

A l'extrem sud de l'edifici es proposa la creació d'una
plataforma en rampa que salva el desnivell entre el carrer i la
planta baixa del centre, de forma que s'elimina les barreres
arquitectòniques de l'entrada, i es crea un espai ampli davant
l'entrada, sense cotxes.
El vol de l'edifici per sobre de la rampa crea un efecte
d'obertura - entrada, que amb l'obertura en l'altre extrem,
permet una lectura volada del cos de l'ampliació.

Es modifica l'escala nord est, i l'espai de l'entrada a l'escola
de segona ensenyança.
Es situa l'espai de consergeria en l'actual sala de reunions i
s'amplia l'espai exterior de secretaria - consergeria.

Aquesta planta es destina de forma completa a segona
ensenyança.

L'ampliació del cos est permet crear les aules de música de la
segona ensenyança, un porxo protegit i l'accessibilitat a totes
les cobertes per a l'ús de pati dels nens i nenes més grans.
Es crea uns lavabos que per aquesta planta i per l'ús del pati.

Igual que a la planta 1a s'amplia l'espai est i modifiquen les
aules per donar-los el nou us previst.
De forma separada els nens i nenes de primera i segona
ensenyança.

Es proposa l'ampliació en el carrer Prat Salit fins la mitjanera
en la part nord i volant sobre la rampa de Planta Baixa en la
part sud.
Es modifica els espais per possibilitar la ubicació de les aules
de maternal i primera educació.
Es concentra les aules de maternal, totes en aquesta planta,
de forma que els nens i nenes més petits no s'han de moure i
poden accedir al pati des del mateix nivell, i les de primera
educació de forma separada.
Es mantenen els usos dels nuclis de comunicació vertical
existents.

Planta baixa

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

MATERNAL
PRIMERA ENSENYANÇA
SEGONA ENSENYANÇA

PLANTA BAIXA 150 m2 37 m2
PLANTA 1 474 m2 564 m2
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PLANTA 3 459 m2 554 m2
PLANTA 4 394 m2 363 m2
TOTAL 1926 m2 2072 m2

PREU ESTIMAT 550,00  € /m2 1.300,00  € /m2
PRESSUPOST 1.059.300,00  € 2.693.600,00  €

PRESSUPOST TOTAL 3.752.900,00  € 
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A la Planta Soterrània únicament es realitza intervencions
sobre l'estructura. Es reforça els pilars de la part est del
conjunt.
També el modifica l'escala nord est que es realitza en nova
posició i ample  de 2 m

Un dels aspectes importants del projecte, aprofitant l'ajust
que es realitza al carrer, es proposa clarificar les entrades al
centre.

A l'extrem sud de l'edifici es proposa la creació d'una
plataforma en rampa que salva el desnivell entre el carrer i la
planta baixa del centre, de forma que s'elimina les barreres
arquitectòniques de l'entrada, i es crea un espai ampli davant
l'entrada, sense cotxes.
El vol de l'edifici per sobre de la rampa crea un efecte
d'obertura - entrada, que amb l'obertura en l'altre extrem,
permet una lectura volada del cos de l'ampliació.

Es modifica l'escala nord est, i l'espai de l'entrada a l'escola
de segona ensenyança.
Es situa l'espai de consergeria en l'actual sala de reunions i
s'amplia l'espai exterior de secretaria - consergeria.

Aquesta planta es destina de forma completa a segona
ensenyança.

L'ampliació del cos est permet crear les aules de música de la
segona ensenyança, un porxo protegit i l'accessibilitat a totes
les cobertes per a l'ús de pati dels nens i nenes més grans.
Es crea uns lavabos que per aquesta planta i per l'ús del pati.

Igual que a la planta 1a s'amplia l'espai est i modifiquen les
aules per donar-los el nou us previst.
De forma separada els nens i nenes de primera i segona
ensenyança.

Es proposa l'ampliació en el carrer Prat Salit fins la mitjanera
en la part nord i volant sobre la rampa de Planta Baixa en la
part sud.
Es modifica els espais per possibilitar la ubicació de les aules
de maternal i primera educació.
Es concentra les aules de maternal, totes en aquesta planta,
de forma que els nens i nenes més petits no s'han de moure i
poden accedir al pati des del mateix nivell, i les de primera
educació de forma separada.
Es mantenen els usos dels nuclis de comunicació vertical
existents.
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PREU ESTIMAT 550,00  € /m2 1.300,00  € /m2
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maternal 3 amb bany integrat
psicomotricitat
maternal 4 amb bany integrat
maternal 5 amb bany integrat
Suport 
WC segregat h/d 1a
Suport 3 
maternal 6 amb bany integrat
Suport 4
Suport 3
Aula primària 2
Aula primària 3
Aula primària 4
Maternal 7 amb bany integrat
Maternal 8 amb bany integrat

Aula 2a ens 1
WC 1a
Aula 2a ens 2
Aules de mig grup de 2a ens. 1
Aules de mig grup de 2a ens. 2
Aula 2a ens 3
Aula 2a ens 4
Aula 2a ens 5
Aula 2a ens 6 
Aula 2a ens 7 
Aula 2a ens 8
Aula 2a ens 9
Aula 2a ens 10
WC segregat h/d 1a
Aules de mig grup de 2a ens. 3
optativa 1
optativa 2
Aules de mig grup de 2a ens. 4
Laboratori
tecnologia 1
tecnologia 2
Informàtica

Aula de música 2a ens 1
Aula de música 2a ens 2
Aula de música 2a ens 3
sanitaris WC nens nenes 1a
sanitaris WC nens nenes 2a

Aula primària 5
Aula primària 6
Aula primària 7
Aula primària 8
Aula primària 9
WC segregat nois 1a. Adequar entrada als
sanitaris des del passadís i anul·lar l'accés des
les aules. Passar a mida adulta

WC segregat noies 1a. Adequar entrada als
sanitaris des del passadís i anul·lar l'accés des
les aules. Passar a mida adulta

Aula de suport
Aula primària 10
Aula primària 11
Aula primària 12
Suport 3
Aula primària 13
Aula primària 14
WC segregat h/d 1a
Aula primària 15
Aula primària 16
Aula primària 17
Aula de plàstica 1
Aula de plàstica 2
Aula de plàstica 3

60
35
50
85
85
85
120
80
80
20
37
20
80
20
20
70
70
70
80
80

60
70
70
70
70

30

30

54
66
70
70
20
70
70
37
70
70
70
60
60
60

30

30

30
30
30
30
30
30
30
30

60
60
60
40
40

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

41
42
43
44

45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

60
15
70
40
40
60
60
60
54
66
60
60
60
37
40
60
60
40
90
70
70
60

27
27
27
27
27

27
27
27

27
27

27
27
27

27

30
30
30

30
30

30

27
27
27
30
30

61
62
63
64
65

PLANTA 4 m2 px

lema: SÒLID

PLANTA 3 m2 px

PLANTA 2 m2 px

PLANTA 1 m2 px

PLANTA 0

PLANTA -1

A la Planta Soterrània únicament es realitza intervencions
sobre l'estructura. Es reforça els pilars de la part est del
conjunt.
També el modifica l'escala nord est que es realitza en nova
posició i ample  de 2 m

Un dels aspectes importants del projecte, aprofitant l'ajust
que es realitza al carrer, es proposa clarificar les entrades al
centre.

A l'extrem sud de l'edifici es proposa la creació d'una
plataforma en rampa que salva el desnivell entre el carrer i la
planta baixa del centre, de forma que s'elimina les barreres
arquitectòniques de l'entrada, i es crea un espai ampli davant
l'entrada, sense cotxes.
El vol de l'edifici per sobre de la rampa crea un efecte
d'obertura - entrada, que amb l'obertura en l'altre extrem,
permet una lectura volada del cos de l'ampliació.

Es modifica l'escala nord est, i l'espai de l'entrada a l'escola
de segona ensenyança.
Es situa l'espai de consergeria en l'actual sala de reunions i
s'amplia l'espai exterior de secretaria - consergeria.

Aquesta planta es destina de forma completa a segona
ensenyança.

L'ampliació del cos est permet crear les aules de música de la
segona ensenyança, un porxo protegit i l'accessibilitat a totes
les cobertes per a l'ús de pati dels nens i nenes més grans.
Es crea uns lavabos que per aquesta planta i per l'ús del pati.

Igual que a la planta 1a s'amplia l'espai est i modifiquen les
aules per donar-los el nou us previst.
De forma separada els nens i nenes de primera i segona
ensenyança.

Es proposa l'ampliació en el carrer Prat Salit fins la mitjanera
en la part nord i volant sobre la rampa de Planta Baixa en la
part sud.
Es modifica els espais per possibilitar la ubicació de les aules
de maternal i primera educació.
Es concentra les aules de maternal, totes en aquesta planta,
de forma que els nens i nenes més petits no s'han de moure i
poden accedir al pati des del mateix nivell, i les de primera
educació de forma separada.
Es mantenen els usos dels nuclis de comunicació vertical
existents.

Planta baixa

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

MATERNAL
PRIMERA ENSENYANÇA
SEGONA ENSENYANÇA

PLANTA BAIXA 150 m2 37 m2
PLANTA 1 474 m2 564 m2
PLANTA 2 449 m2 554 m2
PLANTA 3 459 m2 554 m2
PLANTA 4 394 m2 363 m2
TOTAL 1926 m2 2072 m2

PREU ESTIMAT 550,00  € /m2 1.300,00  € /m2
PRESSUPOST 1.059.300,00  € 2.693.600,00  €

PRESSUPOST TOTAL 3.752.900,00  € 
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A la Planta Soterrània únicament es realitza intervencions
sobre l'estructura. Es reforça els pilars de la part est del
conjunt.
També el modifica l'escala nord est que es realitza en nova
posició i ample  de 2 m

Un dels aspectes importants del projecte, aprofitant l'ajust
que es realitza al carrer, es proposa clarificar les entrades al
centre.

A l'extrem sud de l'edifici es proposa la creació d'una
plataforma en rampa que salva el desnivell entre el carrer i la
planta baixa del centre, de forma que s'elimina les barreres
arquitectòniques de l'entrada, i es crea un espai ampli davant
l'entrada, sense cotxes.
El vol de l'edifici per sobre de la rampa crea un efecte
d'obertura - entrada, que amb l'obertura en l'altre extrem,
permet una lectura volada del cos de l'ampliació.

Es modifica l'escala nord est, i l'espai de l'entrada a l'escola
de segona ensenyança.
Es situa l'espai de consergeria en l'actual sala de reunions i
s'amplia l'espai exterior de secretaria - consergeria.

Aquesta planta es destina de forma completa a segona
ensenyança.

L'ampliació del cos est permet crear les aules de música de la
segona ensenyança, un porxo protegit i l'accessibilitat a totes
les cobertes per a l'ús de pati dels nens i nenes més grans.
Es crea uns lavabos que per aquesta planta i per l'ús del pati.

Igual que a la planta 1a s'amplia l'espai est i modifiquen les
aules per donar-los el nou us previst.
De forma separada els nens i nenes de primera i segona
ensenyança.

Es proposa l'ampliació en el carrer Prat Salit fins la mitjanera
en la part nord i volant sobre la rampa de Planta Baixa en la
part sud.
Es modifica els espais per possibilitar la ubicació de les aules
de maternal i primera educació.
Es concentra les aules de maternal, totes en aquesta planta,
de forma que els nens i nenes més petits no s'han de moure i
poden accedir al pati des del mateix nivell, i les de primera
educació de forma separada.
Es mantenen els usos dels nuclis de comunicació vertical
existents.
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PLANTA BAIXA 150 m2 37 m2
PLANTA 1 474 m2 564 m2
PLANTA 2 449 m2 554 m2
PLANTA 3 459 m2 554 m2
PLANTA 4 394 m2 363 m2
TOTAL 1926 m2 2072 m2

PREU ESTIMAT 550,00  € /m2 1.300,00  € /m2
PRESSUPOST 1.059.300,00  € 2.693.600,00  €

PRESSUPOST TOTAL 3.752.900,00  € 
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A la Planta Soterrània únicament es realitza intervencions
sobre l'estructura. Es reforça els pilars de la part est del
conjunt.
També el modifica l'escala nord est que es realitza en nova
posició i ample  de 2 m

Un dels aspectes importants del projecte, aprofitant l'ajust
que es realitza al carrer, es proposa clarificar les entrades al
centre.

A l'extrem sud de l'edifici es proposa la creació d'una
plataforma en rampa que salva el desnivell entre el carrer i la
planta baixa del centre, de forma que s'elimina les barreres
arquitectòniques de l'entrada, i es crea un espai ampli davant
l'entrada, sense cotxes.
El vol de l'edifici per sobre de la rampa crea un efecte
d'obertura - entrada, que amb l'obertura en l'altre extrem,
permet una lectura volada del cos de l'ampliació.

Es modifica l'escala nord est, i l'espai de l'entrada a l'escola
de segona ensenyança.
Es situa l'espai de consergeria en l'actual sala de reunions i
s'amplia l'espai exterior de secretaria - consergeria.

Aquesta planta es destina de forma completa a segona
ensenyança.

L'ampliació del cos est permet crear les aules de música de la
segona ensenyança, un porxo protegit i l'accessibilitat a totes
les cobertes per a l'ús de pati dels nens i nenes més grans.
Es crea uns lavabos que per aquesta planta i per l'ús del pati.

Igual que a la planta 1a s'amplia l'espai est i modifiquen les
aules per donar-los el nou us previst.
De forma separada els nens i nenes de primera i segona
ensenyança.

Es proposa l'ampliació en el carrer Prat Salit fins la mitjanera
en la part nord i volant sobre la rampa de Planta Baixa en la
part sud.
Es modifica els espais per possibilitar la ubicació de les aules
de maternal i primera educació.
Es concentra les aules de maternal, totes en aquesta planta,
de forma que els nens i nenes més petits no s'han de moure i
poden accedir al pati des del mateix nivell, i les de primera
educació de forma separada.
Es mantenen els usos dels nuclis de comunicació vertical
existents.
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PLANTA 1 474 m2 564 m2
PLANTA 2 449 m2 554 m2
PLANTA 3 459 m2 554 m2
PLANTA 4 394 m2 363 m2
TOTAL 1926 m2 2072 m2

PREU ESTIMAT 550,00  € /m2 1.300,00  € /m2
PRESSUPOST 1.059.300,00  € 2.693.600,00  €

PRESSUPOST TOTAL 3.752.900,00  € 
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c/ Bonaventura Armengol, 10
Edifi ci Montclar - Bloc 2 - Despatx 222

AD500 ANDORRA LA VELLA - Principat d’Andorra
Tel: +376 80 77 90 - Fax: +376 80 77 89 -  semsa@semsa.ad

www.semsa.ad

                 Especialistes en transport per cable

                            
         Enginyeria del Telecabina Tristaina · Vallnord / Arcalís

 EMPRESA CONSTRUCTORA DEL TELECABINA TRISTAINA 
VALLNORD / ARCALÍS

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



TELECABINA TRISTAINA · VALLNORD / ARCALÍS

Telecabina 
d'última generació

43l’advENGINYERIA

L’Estació d’esquí d’Ordino Arcalís ha posat en marxa la tem-
porada 2019 un nou telecabina d’unió entre l’Hortell i La Coma 
d’Arcalís.

El Telecabina Tristaina ha estat un somni des de gairebé 
l’obertura del sector de la Coma als anys 90. Si bé, la seva 
construcció va ser definitivament impulsada pel Pla Director 
de l’estació d’esquí, redactat per SEMSA l’any 2016-2017. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EL nou giny, garanteix 
l'accés a esquiadors 
debutants i visitants a 
l'àrea de la Coma tot l'any
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ENGINYERIA: SEMSA
CONSTRUCTORA: COPSA

El nou giny permet doblar l’accés a la 
Coma que prèviament es confiava ex-
clusivament al telecadira de la Basera, 
que és incòmode per als esquiadors 
debutants, i que limita l’accés als via-
nants. Amb aquesta nova infraestruc-
tura, els debutants podran iniciar-se a 
les pistes del sector, molt adequades 
per a ells. Els visitants no esquiadors, 
podran gaudir d’un paisatge hivernal 
que d’altra manera no podrien con-
templar i gaudiran de les àrees de res-
tauració d’aquest sector.

Altres beneficis d’aquest remuntador 
és l’accés dels esquiadors al sector de 
la Coma quan a la vall de l’Hortell (que 
es troba a cota inferior) no disposi de 

suficient neu, fet que permetrà allar-
gar la temporada d’esquí. Durant els 
estius, els turistes podran accedir a la 
zona gaudint d’unes vistes espectacu-
lars, fet que atraurà un bon nombre de 
visitants i permetrà desestacionalitzar 
el turisme a la Vall d’Ordino.

El remuntador és el primer instal·lat als 
Pirineus que incorpora un sistema que 
proveeix de major comoditat als pas-
satgers, perquè les politges disminuei-
xen notablement les vibracions en pas-
sar per les pilones. També suporta més 
càrrega i ràfegues de vent superiors als 
models habituals, i és més silenciós. 
Disposa dels estàndards més moderns 
en termes de seguretat i disponibilitat.

Les cabines tenen una capacitat per a 
10 persones assegudes. Donat el seu 
disseny i les seves grans finestres, fa-
ciliten la visió del paisatge.

El remuntador té una longitud seguint 
el pendent de 1.610 m i salva un des-
nivell de 285 m, entre la base de l’es-
tació a l’Hortell (1.940 m) i la Coma 
(2.200 m). 

La velocitat de transport és de 6 m/s. 
La instal·lació compta amb 18 cabines 
que permeten el transport de 1.000 
persones/hora en ambos sentits de 
circulació. El trajecte es completa en 
5 minuts i 40 segons. El telecabina ha 
estat concebut per permetre en un fu-

tur, augmentar la capacitat de trans-
port fins a les 1.600 persones/hora 
afegint 12 cabines més.

El projecte ha suposat un repte tècnic 
important donats els condicionants 
de la zona on se situa l’estació de 
l’Hortell. Específicament, s’ha creat 
una plataforma comuna amb els re-
muntadors de la Basera i Abarsetar 
per garantir el flux d’esquiadors a la 
zona. Així mateix, la limitació d’espai 
imposat per la carretera, ha tingut 
com a resultat la construcció d’una 
andana parcialment volada.

La línia té una impactant configuració 
amb una portada espectacular de 335 
m de longitud entre  les pilones 3 i 4, i 
un sobrevol que assoleix els 60 m so-
bre el terreny.

Tot sembla indicar, que el nou teleca-
bina de Tristaina serà l’inici d’una nova 
era per a l’estació d’Ordino Arcalís, 
atorgant la importància que el sec-
tor de La Coma es mereix, donades 
les seves qualitats per a l’esquí, nivell 
d’insolació, bellesa de les muntanyes i 
les àrees de restauració de gran quali-
tat existents en aquesta vall. 
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Aquest nou tram de galeria, correspon concretament a la cinquena i darrera 
fase d’obra, donant continuïtat als treballs de protecció licitats pel Ministeri 
d’Ordenament Territorial durant els darrers anys. 

L’objectiu principal d’aquesta obra consisteix en protegir els usuaris de la carretera 
general número 3 que circulen en direcció a l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís, entre 
els PK 20+307 i 20+457 per protegir-los contra futurs fenòmens allavosos a la zona 
dels Basers del Corb, zona de vessant susceptible de generar allaus en el seu conjunt. 

Es tracta d’una zona amb una activitat allavosa important que en repetides ocasions 
ha provocat talls de carretera. Com a esdeveniment recent podem citar el que 
va passar l’hivern de l’any 2013, quan l'allau va baixar en dues ocasions tallant la 
carretera en aquesta zona.

TEXT I IMATGES: UTE EUROCONSULT-NIVORISK · FOTOS: EUROCONSULT-NIVORISK & ÒSCAR LLAURADÓ

GALERIES DE PROTECCIÓ D’ALLAUS  A LA CG3 
ZONA DELS BASERS DEL CORB. PARRÒQUIA D’ORDINO

Zona 
allavosa

>>> Vista de la zona abans de la intervenció (any 2012)



La galeria té una longitud total de 142 metres lineals amb una 
secció geomètrica tipus que disposa d’una amplada interior 
lliure i constant de 8,00 m i una alçada mínima de 5,00 m al 
costat inferior de la calçada. La coberta té un pendent del 25% 
(14º)  vers el costat superior (massís rocós).

A nivell estructural, podem separar la galeria en les següents 
parts:

Estructura de recobriment - Coberta
L'estructura de recobriment de la galeria esta formada per 
plaques alleugerides prefabricades de formigó pretensat i una 
llosa de compressió. El conjunt de l'estructura de recobriment 
té una llum aproximada de 8 metres i un cantell total de 0,5 m. 
Les plaques alleugerides de formigó pretensat (2 nervis + po-
rex) tenen unes dimensions de 9,8 x 1,20 i 40 cm (8 + 32) de 
cantell mentre que la llosa de compressió armat amb formigó 
HA-30/B/20/IIa + F té un gruix de 10 cm.

Mur de contenció – estrep costat massís rocós
Pel que fa al costat de galeria que va contra el massís rocós 
(cara interior), s'ha realizat una secció de mur de contenció en 
L de formigó armat HA-30/B/20/IIa + F amb una sabata d'un 
metre de gruix. El murs disposa de bulons passius distribuïts a 
portell en la seva part inferior per lligar l'estructura de conten-
ció amb el substrat rocós.

Pilars cara exterior
Pel que fa a l’estructura amb finestres obertes de la cara exte-
rior de la galeria, s’han alçat uns pilars de formigó armat HA-
30/B/20/IIa + F amb un cantell de 0,5 m fonamentats sobre una 
riostra de formigó micropilotada i/o lligada mitjançant connec-
tors al terreny natural existent segons l’estructura s’hagi recolzat 
en sòl o bé sobre substrat rocós. 

Els pilars estan distribuïts cada 3 metres i la riostra de fona-
mentació de cada pilar s'uneix  a la sabata del mur mitjançant 

Per a la correcta definició i execució de projectes d'infraes-
tructures viàries en zones d'alta muntanya afectades per risc 
d'allaus, un objectiu bàsic ha de ser l'anàlisi de les característi-
ques físiques i comportament dinàmic de les allaus incidents.

En aquest sentit i en la fase de redacció del projecte de la Ga-
leria d’allaus del Basers dels Corb, s’ha realitzat un estudi de-
tallat, utilitzant les anàlisis numèriques més avançades en el 
camp de la dinàmica de fluids de les allaus i la nivologia. 

El procediment utilitzat previ al dimensionament estructural 
ha estat:

- Anàlisi estadística de dades nivometeorològiques per tal 
d'obtenir acumulacions a 24 hores, 72 hores i totals al llarg 
d'una temporada hivernal.

- Estudi i inventari de la documentació històrica antecedent 
de la zona. Possibilitat de calibrar models.

- Anàlisi de les condicions geomorfològiques del vessant 
mitjançant models digitals d'elevació del terreny en 3D. Obten-
ció de zones amb pendents crítiques i favorables a la inesta-
bilitat del mantell nival. Obtenció de polígons de trencament i 
estimació de volums lliscats.

-Definició d'un model numèric bidimensional. En el nostre 
cas aplicació del model RAMMS AVALANCHE de la SLF / WSL 
Suïssa. Model capaç d'interactuar amb el programari d'infor-
mació geogràfica ArcGis.

«...l’hivern de l’any 
2013 l'allau va baixar en 
dues ocasions tallant la 
carretera...»

Alta pendent>> SI Alta curvatura>> NO

>>Equacions RAMMS 
   (Savage & Hutter 1989, Christen et al., 2010)
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una riostra d'enllaç de formigó armat de 
0,3m x 0,4 m.

Altres elements constructius

-Remat de coronació (galeria- talús) 
amb finalitats impermeabilitzants.

En aquest punt complementàriament 
als diferents processos constructius 
que fan referència a la impermeabilit-
zació del conjunt de la galeria, s’ha col-
locat una xapa d'acer inox e=3mm en 
remat de coronació per  la impermea-
bilització superior de l'extradós del mur. 

Els treballs, es van aturar entre els me-
sos de desembre del 2017 i abril del 

2018 per no interferir amb l’explotació 
del domini esquiable d’Ordino Arcalís 
durant la temporada hivernal. 

TERMINI GLOBAL D’OBRA 18 MESOS 

INICI D’OBRA 23 DE MAIG DE 2017

EXECUTADA EN DUES FASES
MAIG 2017 – DESEMBRE 2017
ABRIL 2018 – NOVEMBRE 2018
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DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA:
UTE EUROCONSULT SAU / NIVORISK SL 
EMPRESA CONTRACTISTA: 
UTE GALERIA FASE 5 DRAGASA / TECSOL



Enginyeria i industrial col·laborador de la Galeria de protecció d’allaus a la CG3

UTE
Constructora de la Galeria

de protecció d’allaus a la CG3, Fase 5

Ctra. de la Comella, 11
AD500 Andorra la Vella

Tel. +376 871 340
dragasa@dragasa.ad
www.dragasa.ad

Av. Sant Joan de Caselles
Ed. Pirot 1-1

AD100 Canillo
Tel. +376 751 275

TECNOLOGIES DEL SÒL S.L
Fonamentacions Especials

Enginyeria de la Galeria
de protecció d’allaus a la CG3, Fase 5

Euroconsult C/ de na Maria Pla, 33, Esc. C 3er 2a · AD500 Andorra la Vella · T. 800 250 · euroconsult@euroconsult.ad
Nivorisk Casa Arrero, Àtic · Segudet · AD300 Ordino ·  T. 394058 · nivorisk@nivorisk.com

Av. Sant Antoni, edifici Carles, 3r C, escala B · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · construccionsarcos@gmail.com · Tel. (+376) 608 080
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Continuant amb les diferents actuacions per desenvolupar el Pla 
Sectorial de Noves Infraestructures Viàries del MI Govern d’Andorra, el 
Ministeri d’Economia i Territori ha dut a terme l’eixample i rectificació 
de la CG3, des de la sortida de la rotonda de les Salines, en una llargada 
de 150 metres.

L'eixample es fa en la major part de l'obra per la banda esquerra de 
l'actual carretera, realitzant desmunt.

TEXT:REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EIXAMPLE I RECTIFICACIÓ DE LA CG3 LES SALINES/EL SERRAT

Eixample de la plataforma

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

«L’eixample de la plataforma 
s’ha fet partint d’una secció de 15 m 
d’amplada més sobreamples 
quedant una secció variable de 
15,50 a 15,80 m.»
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L’obra ha consistit en l'ampliació de 
la plataforma viària fins a una am-
plada de 15 m, mitjançant la forma-
ció de murs de contenció costat riu 
en alguns casos, i la realització de 
desmunts en roca a la major part del 
projecte costat muntanya.
 
L’excavació al costat muntanya ha 
estat en la major part en roca i a 
gran alçada, i s’han realitzat pan-
talles de protecció i bancades per 
accedir a les parts altes. 

L’excavació s’ha efectuat amb un an-
gle de 70 ° respecte a l’horitzontal, i 
donada la fracturació de la mateixa 
s’han utilitzat xarxes de protecció. 

Entre el PK 15+760 a 15+785 s’ha col-
locat una pantalla de micropilots 
i un mur de formigó armat ancorat 
per davant, revestit de pedra amb 
junta refosa de gruix 50 cm el tot, 
seguint la inclinació dels talussos 
adjacents a 70 °.
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>>>La secció es compon d'una franja de 2 m per a vianants (la barana i la 
biona de fusta de protecció incloses),  un carril bici de 1,50 m, dos carrils de 
circulació de 3,50 m sobre amples, un carril bici de 1,50 m i una vorada de 2 
m, cuneta de formigó de 1,00 m.

Pujant al costat esquerre, es realit-
zen uns murs de formigó amb aca-
bat Reckly model la Reunion a l'al-
çada del PK 15+760, en una llargada 
de 25 m, i a partir del PK15+850 fins 
al final. 

En aquest darrer tram, es crea una 
pantalla de micropilots provisionals 
per fer la fonamentació i part del 
mur, sense descalçar la carretera.

També s’han fet les ampliacions 
de totes les xarxes (aigua potable, 
aigües pluvials i residuals, xarxes 
d’enllumenat públic, NASA, i d’An-
dorra Telecom). 

Durant la realització de les obres, la 
circulació no s’ha vist afectada de 
manera important. S’ha donat pas 
alternatiu en gairebé tota la durada 
dels treballs, mantenint sempre un 
carril de circulació. 

 
PROJECTE: 
Ampliació CG3 Tram Les Salines/El Serrat
ENGINYERIA:  Xavier Beal · Jordi Ramèntol · Pere Riba
CONSTRUCTORA: UNITAS
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Enginyeria i industrial col·laborador de l’ampliació CG3 Tram Les Salines/El Serrat

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

Empresa constructora del nou 
Tram de la CG3 a Les Salines

PROJECTE ENGINYERIA EIXAMPLE I RECTIFICACIÓ CG3 · LES SALINES/EL SERRAT

 
Jordi Raméntol Enginyer S.L.

T. +376 803 325 T. +376 864 720 T. +376 339 409

PERE RIBA PORRAS
ENGINYER-GEÒLEG



TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: GRUP HERACLES I ÒSCAR LLAURADÓ

De vegades, la neu artificial permet a les estacions d’esquí 
salvar la temporada, tot i els imprevistos climàtics, rendibi-
litzant les pistes d’esquí tenint-les obertes.
Fins ara, la neu artificial que es produïa a l’estació d’esquí 
d’Arinsal es feia captant l’aigua directament del riu sense 
passar per cap sistema d’emmagatzematge. El problema que 
això comportava, és que quan el riu portava poca aigua, limi-
tava la capacitat de producció del conjunt de la instal·lació.
La solució va passar per tenir un emmagatzematge d’aigua, 
que un cop ple, permet -independentment de la quantitat 
d’aigua que baixa pel riu- aprofitar les hores de baixes tempe-
ratures per produir molta neu.
Cal tenir en compte que els canons consumeixen aigua i aire 
per fabricar la neu, i quan la temperatura és baixa, gasten 
molt menys energia, en particular pel que fa al consum d’aire. 
Per exemple, un canó dels que hi ha a l’estació, pot arribar a 
consumir 8 vegades menys aire a -10 ºC que a -3 ºC per fabri-
car la mateixa quantitat de neu. Així que un dipòsit d’aigua 
permet un aprofitament d’aquestes finestres de temperatu-
res molt fredes,  amb la consegüent millora energètica.

DIPÒSIT D’AIGUA DE COMALLEMPLE · VALLNORD / ARINSAL

Aprofitament 
de l’aigua
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La dificultat de l’estació d’Arinsal 
era trobar un emplaçament per em-
magatzemar l’aigua, ja que a causa 
de la seva orografia en forma de 
cubeta, era molt difícil trobar zo-
nes planes. Atès que la solució més 
econòmica és la de construir ba-
ses amb terra com les que trobem 
a altres estacions d’esquí, per op-
timitzar el poc espai pla existent a 
l’estació, es va optar per construir 
un dipòsit d’obra de formigó amb 
parets verticals.

Les obres es comencen amb una 
gran excavació per dos motius, el 
primer, per anar a buscar un terreny 
sòlid sobre el qual construir el dipò-
sit, retirant tota la capa superior de 
terra, i el segon, per camuflar par-
cialment aquest dipòsit, i que des 
de l’exterior només es vegin els dos 
o tres últims metres de formigó, ja 
que la resta queda semi soterrada.

Per la rapidesa d’execució es va op-
tar per una solució de panells prefa-
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Vista del nou dipòsit d’aigua de Comallemple, construït amb panells prefa-
bricats de 8,6 m d’alçada, i amb una capacitat de 22.000 m3 d’aigua.

bricats, de 8,6 m d’alçada, que són 
mides excepcionals, muntats un al 
costat de l’altre, armant la fona-
mentació in situ i formigonant-la a 
posteriori.

El dipòsit construït té una capaci-
tat d’aigua de gairebé 22.000 m3 i 
la seva estructura exterior té unes 
mides de 62 X 40 m.

No va ser una obra senzilla d’execu-
tar, ja que per un dels costats calia 
construir uns murs d’escullera que 
la complicava, i l’excavació va durar 
més temps del previst, ja que existia 
tota una part de roca molt sana i es 
va haver de fer molta voladura, una 
mica més del que es preveia en l’es-
tudi geotècnic. Així que gairebé tot 
el perímetre està sobre roca conso-

lidada i la resta s’ha completat amb 
pedra i formigó.

El projecte inclou també una variant 
de la pista Marrades que contorneja 
per la part de dalt al dipòsit, i s’ha 
aprofitat tota l’obra del mateix per 
condicionar aquesta pista.

També s’ha construït un petit edifici 
per la central de neu, que acull tres 
noves bombes de producció de neu, 
amb previsió d’espai per acollir-ne 
una quarta, les quals totalitzen una 
capacitat de 540 m³ per hora de ca-
pacitat d’impulsió d’aigua. 

Bombes que impulsen l’aigua cap els 
canons i els compressors d’aire que 
s’han mantingut a la central de neu 
antiga que està una mica més amunt.

63l’advENGINYERIA



64 l’adv ENGINYERIA

L’aigua es recapta com abans, del 
riu Pollós (a baix, a Arinsal) i puja 
pel sistema de canonades antic, fins 
al dipòsit.

A l’estació d’esquí es gasten aproxi-
madament uns 80.000 m3 d’aigua a 
l’any per a la producció de neu arti-
ficial, i al dipòsit ja hi ha uns 22.000 
m3 emmagatzemats. 

Això no permet ser completament 
autònoms, però si tenir almenys 
coberta la primera innivació de 

l’any, quan al mes de desembre es 
necessita molta producció i el riu 
no porta encara molta aigua, i tam-
bé suposa una millora important 
per a la vida al riu, per no fer capta-
cions d’aigua intensives en èpoques 
de l’any amb poc cabal. 

Cap al gener i febrer, que ja comen-
ça a haver-hi una mica més de cabal 
al riu, es continua omplint el dipòsit 
i això dóna la capacitat de produir 
instantàniament molta neu quan fa 
molt fred. 

PROJECTE: Dipòsit d’aigua de Comallemple · Vallnord / Arinsal
ENGINYERIA: SEMSA
CONSTRUCTORA: UNITAS

c/ Bonaventura Armengol, 10
Edifi ci Montclar - Bloc 2 - Despatx 222

AD500 ANDORRA LA VELLA - Principat d’Andorra
Tel: +376 80 77 90 - Fax: +376 80 77 89 -  semsa@semsa.ad

www.semsa.ad



Industrial col·laborador del dipòsit de Comallemple · Vallnord / Arinsal

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS AMB LÀMINES DE PVC

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

Experts en obres hidràuliques 24 PREMIS 
ARTS ANDORRA

CATEGORIA DISSENY GRÀFIC 

PREMI 2018 
MILLOR PUBLICACIÓ 

PERIÒDICA

LA REVISTA D’ENGINYERIA, ARQUITECTURA I DISSENY
artdeviure.com

Andorra
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de 
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El Comú de Canillo va escollir 
l’entorn de l’Església de Sant 
Pere del Tarter per, a més de fer 
l’aparcament exterior d’una cabuda 
de 118 vehicles, 4 de les quals per a 
places adaptades, urbanitzar la zona 
i embellir-la per tal de ressaltar els 
entorns de l’església de Sant Pere 
del Tarter i reforçar la centralitat que 
suposa aquest punt dins el context 
urbà escampat del Tarter. 

En definitiva s’ha projectat l’espai 
embellint l’entorn, creant una 
estructura que reforça l’espai 
públic existent i que s’obre a la 
Carretera General i mira a l’altra part 
d’urbanització del Tarter, que és el 
peu de pistes d’esquí. 

S’ha actuat sobre prop d’uns 4.400 m² 
de terreny creant dues plataformes a 
diferent nivell, el més baix possible, 
per així reduir l’impacte visual des de 
l’Esgésia de Sant Pere del Tarter.

S’han envoltat les plataformes 
d’una franja verda per tal d’integrar-
les en el seu entorn immediat poc 
edificat i equilibrar les superfícies 
d’aparcament. 
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Assolida la suficient disponibilitat d’aparcament en la zona obaga del 
Tarter, o zona esquiable calia ara cobrir la necessitat d’aparcament al 
nucli tradicional del Tarter, a la Parròquia de Canillo, a la seva part solana 
i urbanitzada. 

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

APARCAMENT EXTERIOR I EMBELLIMENT DE L’ENTORN DEL CARRER DE L’ERMITA 
EL TARTER – CANILLO

Projectant l’espai  
i embellint l’entorn



La urbanització també ha contemplat 
la construcció d’un local per a 
serveis. Concretament un volum 
lineal fragmentat en tres cossos 
enganxats amb les seves respectives 
cobertes de pissarra per guardar els 
contenidors de recollida selectiva 
d’escombraries, un petit magatzem 
per al Comú de Canillo i el lloc 
tècnic de la maquinària i annexos de 
l’aparcament. 

S’ha prolongat la voravia cap als 
edificis existents al costat sud i s’ha 

connectat a nivell de vianants, amb 
escales de pedra, amb la carretera de 
Sant Pere i la CG2.

L’enllumenat s’ha resolt amb 
projectors de leds sobre sis torres 
distribuïdes per tot el perímetre. 
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PROJECTE:
APARCAMENT L’ERMITA · EL TARTER
ARQUITECTE: POL · NADAL · BOIX 
ARQUITECTURA I ENGINYERIA
CONSTRUCTORA: UNITAS

>>>Planta

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 del Tarter
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L’aparcament comunal del Prat de la Creu es va construir l’any 1980, i va ser 
objecte de remodelació el 1998.

Aquest aparcament de més de 22.000 m² de superfície, presentava danys als 
paviments en forma de deteriorament causats pel desgast generalitzat del 
revestiment de pintura epoxi del paviment existent per abrasió i desgast per 
rodament i fregament, entre d’altres.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: COMÚ D'ANDORRA LA VELLA I ÒSCAR LLAURADÓREFORMA APARCAMENT COMUNAL PRAT DE LA CREU · ANDORRA LA VELLA 

Sanejat, reparació 
i millora d'accessibilitat



Per al desgast del paviment es pro-
jecta un sanejat, reparació i assaig 
general dels suports (llosa i forjats) 
i uns revestiments basats en resines 
epoxídiques i resines de poliuretà bi-
component, diferenciant entre zones.

Així mateix, s’ha reparat la corrosió 
de les armadures en elements pun-

tuals de l’estructura de formigó dels 
forjats, i s’han solucionat problemes 
d’humitats.

S’eliminen les voravies del voltant de 
les zones de rampa en les que s’ha 
aplicat juntament amb les zones de 
circulació de vehicles un tractament 
per evitar els lliscaments.

Per a les persones amb discapaci-
tat, s’ha creat un accés davant de 
l’escala principal, i a cada planta 
s’han habilitat dues places.

També s’ha creat un punt de re-
càrrega de vehicles elèctrics per 
planta.

Els treballs s´han executat en 5 fases, 
mantenint l’aparcament obert amb 
els tancaments parcials i les mesu-
res de protecció corresponents. 
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>>> Vista de les places d’aparcament un cop acabada la reforma

«s’ha creat un punt 
de recàrrega de 
vehicles elèctrics 
per planta»
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ENGINYERIA, PROJECTE I DIRECCIÓ: 
Xavier Beal, Beal AEC enginyers
CONSTRUCTORA: UTE UNITAS / LOCUBSA



Enginyeria i industrial col·laborador de la Reforma de l’Aparcament Comunal Prat de la Creu d’Andorra la VellaUTE 
APARCAMENT COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA

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

www.cevalls.com

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

www.locubsa.com

autor del projecte de regeneració

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS

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



Especialistes en
 il·luminació de Nadal

SOLUCIONS EN IL·LUMINACIÓ

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

Il·luminació
Illa 

Carlemany

Il·luminació
Canillo

Il·luminació
Andorra 
la Vella

Il·luminació
Sant Julià 
de Lòria
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Durant els preparatius de la instal-
lació de l’enllumenat de Nadal 
d’Escaldes-Engordany se’ns va pre-
sentar el dubte de si les dates acor-
dades per finalitzar les obres de la 
remodelació de l’avinguda Carle-
many, coincidirien o no, amb les da-
tes de finalització de l’enllumenat 
de Nadal. Aquest fet, més enllà de 
representar un petit problema, va 
acabar convertint-se en una opor-
tunitat per modificar alguns punts 
de l’enllumenat respecte a l’any 
anterior. Una vegada presentat el 

projecte i treballat amb els dubtes 
propis amb l’equip responsable per 
part del Comú d’Escaldes-Engor-
dany es van prendre les decisions 
què, finalment, han resultat exito-
ses i molt ben rebudes per part del 
públic.
Durant tot el període de temps 
en què les llums han estat instal-
lades, fins i tot s’han pogut veure 
llargues cues per fotografiar-se al 
costat d’alguns dels elements més 
emblemàtics de la instal·lació d’en-
guany.

En primer lloc es va decidir despla-
çar l’arbre de 12 metres de simula-
ció natural a la zona alta d’Escal-
des, per donar-li més presència i 
força a la zona. Tanmateix, l’enllu-
menat de sostre de bombetes LED 
es va traslladar també a aquella 
zona, creant així un conjunt lumínic 
integrat i coherent.
A la plaça Coprínceps, es va proce-
dir a la col·locació d’un arbre de for-
ma cònica de color daurat durant el 
dia que agafava tota una dimensió 
lumínica durant la nit. Aquest efec-

te lumínic, més l’alçada del mateix 
arbre, han provocat l’admiració 
dels vianants que hi passaven. A 
més, va ser una sorpresa realment 
grata per a tots els assistents el dia 
de la inauguració.
Finalment, la clau va estar en els 
ninots d’ambientació infantil que es 
van col·locar a la zona de Illa Carle-
many i que han estat un veritable èxit 
per quant s’han fet cues de persones 
per poder-se fotografiar. Aquest èxit, 
tractant-se, a més dels motius dels 
que ja disposava el Comú i què, per 

tant, no van requerir d’una inversió 
extraordinària, completa perfecta-
ment el mèrit de la recerca de la so-
lució al problema de les dates amb 
què ens trobàvem. Combinats amb 
unes columnes verticals de fabrica-
ció manual a Andorra instal·lades a 
tots els fanals, van ampliar la sensa-
ció d’Avinguda i el sentit de profundi-
tat que es buscava. 

PROJECTE: Il·luminació VIVAND Nadal

CREACIÓ I DIRECCIÓ: 
Departament de projectes NOVELEC

IL·LUMINACIÓ DE NADAL DE VIVAND

Donar llum 
al cor comercial

Donar solució a una problemàtica 
és una manera d’afrontar els 
reptes, convertir un problema 
en una oportunitat és la manera 
d’aconseguir un èxit.

Les obres realitzades a l’Avinguda Carlemany durant aquest 
any han fet modificar els plans d’adequació i instal·lació de 
l’enllumenat de Nadal. I per l’equip de treball de Novelec això 
s’ha convertit en nou repte. Donar solució a una problemàtica és 
una manera d’afrontar els reptes, convertir un problema en una 
oportunitat és la manera d’aconseguir un èxit. 

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



Industrials col·laboradors de la Il·luminació de Nadal de Vivand

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

als vostres projectes
donem forma
CREACIÓ I EXECUCIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ DE NADAL DE VIVANDAv. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com
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“Els volums es mouen” per adaptar-se a 
les circumstàncies, orientació solar, vis-
tes,... per aquesta raó les cobertes són in-
dependents, per reforçar el concepte d’ar-
quitectura viva que es vol oferir.

TEXT: MIQUEL ALBÓS COLOMBIER · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

XALET A LES COSTES DELS VILARS · ESCALDES-ENGORDANY 

Els volums es mouen
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Donada l'elevada localització de la 
parcel·la, la idea bàsica del projecte 
ha estat fer gaudir totes les estances 
de l’habitatge de les immillorables 
vistes a la vall, a més de la millor ma-
nera de rebre el sol. Majoritàriament, 
tot l'habitatge dóna l’esquena al nord. 

No obstant, buscant que la casa estigui 
a quatre vents, els finestrals es situen 
a les cantonades, de manera que cada 
estança en obrir-se a 2 façanes, fa que 
la casa vagi girant sobre si mateixa.

Totes les plantes estan comunica-
des i lligades per una agradable i 
molt lluminosa escala orientada al 
nord-est, comunicació reforçada per 
un ascensor que li aporta a la vivenda 
una fàcil accessibilitat. 

L’escala, amb els graons sense con-
trapetjada, busca amb la transpa-
rència i l’entrada de llum, que la 
comunicació entre els diferents nivells 
es converteixi en un trajecte lluminós, 
còmode i agradable.
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>>> Secció

>>> Planta baixa

>>> Planta primera

«Una combinació de dos
prismes esbiaixats, que 
permeten crear espais 
diferenciats dins d’una 
visió contínua»>>> Planta segona



L'habitació principal es situa en un 
dels prismes amb una coberta a dues 
aigües, tot remarcant la seva presèn-
cia davant  la vall.
La superposició de volums ens permet 
conformar exteriorment la vivenda en 
funció del seu desenvolupament inte-
rior. La seva imatge pretén ser clara i 
contundent, sempre procurant man-
tenirse fidel amb la finalitat del projec-
te. L'entrada de la casa està marcada 
pel moviment d’un volum cúbic en 
fusta, diferent de la resta en pedra, 
que no toca a terra i que assenyala 
on hem d’anar. 

Inferiorment, la parcel·la manté una es-
tètica terrassada marcada per la nor-
mativa reguladora de la parròquia, fet 
que es va aprofitar per pujar al màxim 
el nivell de l’habitatge i, evitar que les 
vivendes veïnes puguin tapar-nos el sol 
i les vistes de la zona; permetent amb 
l'obertura de petites finestres, llum i 
ventilació a les plantes inferiors.

L’edifici es situa sobre la plataforma 
de modificació del terreny natural. 
Una combinació de dos prismes es-
biaixats, que permeten crear espais 
diferenciats dins d’una visió contínua, 
com la sala d’estar i el menjador-cui-
na, i espais modularitzats distribuïts 
al voltant del nucli d’ascensor, com les 
habitacions de la planta primera. 

ARQUITECTE: Miquel Albós Colombier
INTERIORISME: Sònia Blanco Montseny
 Elisenda Troguet
CONSTRUCTORA: Construccions Pujal
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Empresa constructora i industrial col·laborador del Xalet a les costes dels Vilars

CONSTRUCCIONS PUJAL,SA

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



Industrials col·laboradors del Xalet a les costes dels Vilars

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

MOBLES D’ESTIL ANDORRÀ FETS A MIDA

Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.com

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

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



Industrials col·laboradors del Xalet a les costes dels Vilars Industrials col·laboradors del Xalet a les costes dels Vilars

RAMILO
CONSTRUCCIONS

PEDRA NATURAL

EMPRESA COL·LABORADORA 
EN LA VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

C/ de les Escoles 35 · Ed. Xalet Pobladó · AD500 Santa Coloma
 construccionsramilo@gmail.com
T (+376) 723 937 · M (+376) 322 343 - 358 707

www.construccionsramilo.com

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

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

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:

DISTRIBUÏDORS D’IL·LUMINACIONS DECORATIVES  www.vesoi.com 
Antic Camí Ral núm. 22b · AD500 Andorra la Vella · T +376 868505 · F +376 868434 · totled@totled.com

www.totled.com

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

Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro
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L’excepcionalitat d’aquests xalets és l’espectacular vista de la 
que gaudeixen, des d’on es pot contemplar tota la vall. Edificats 
sobre un terreny pla i per les característiques de la parcel·la, 
es van haver de construir de forma allargada i estreta, amb una 
circulació central i dependències a banda i banda.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

XALETS A COMES DE GUEM · ESCALDES-ENGORDANY 

Contemporaneïtat
en un entorn privilegiat 
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«les formes són 
depurades: predominen 
les línies rectes, les 
superfícies contínues,  
l’ordre i la subtilesa»

>>>S’ha volgut privilegiar les 
espectaculars vistes que te la 
parcel·la

Els xalets consten d’un garatge al 
soterrani, més tres plantes, totes de 
la mateixa mida.

Els materials utilitzats són moderns, 
i trenquen amb la sintonia del lloc. 

Els acabats són contemporanis però 
senzills, fugint de l’ostentació, amb 
línies molt regulars.

A l'exterior s’ha realitzat una façana 
ventilada de pedra tallada, per tal 
de complir amb les noves normes 
d’aïllament i d’eficiència energètica.

A la façana que dóna al jardí, s’han 
fet uns grans finestrals per privi-
legiar les magnífiques vistes, i una 
porta solar per on entra més llum. 
Als laterals, les finestres són més 
moderades, per a la privacitat entre 
els dos xalets.

A l’interior, les formes arquitectò-
niques  són depurades. Predomi-
nen les línies rectes, les superfícies 
contínues,  l’ordre i la subtilesa en 
els detalls. Res queda a l’atzar en un 
espai on la paleta cromàtica s’ha re-
duït a la mínima essència. 

99l’adv
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El color blanc, com a element mul-
tiplicador de llum, potencia la llumi-
nositat, peça fonamental del projec-
te.

El terra és de gres molt mineral de 
color pedra, i les parets enguixades  
s’han pintat de color blanc. El que 
més destaca, és una paret de pedra 
interior que travessa la vidriera i surt 
cap a l’exterior. 

A la planta baixa, amb accés a una 
gran terrassa a l’aire lliure, s’han uni-
ficat la cuina i el menjador, i això ha 
permès alliberar un espai per col-
locar un despatx.

Els mobles de cuina i la fusteria inte-
rior són lacats blanc, per donar més 
lluminositat.

Com en  l’edifici imperen les línies 
rectes, per a la il·luminació s’han triat 
elements més elaborats, làmpades 
decoratives i algun LED.

La calefacció és per terra radiant, 
amb caldera de pèl·lets, que és la mi-
llor solució per escalfar un habitatge 
de forma senzilla, eficaç, econòmica 
i renovable. 

La casa està totalment equipada 
amb domòtica. Els seus diferents sis-
temes permeten una gestió eficient 
del consum energètic, la seguretat, 
l’accessibilitat i el confort general de 
l’edifici. 

ARQUITECTE: Josep Pubill
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: 
Xavier Beal, Beal AEC enginyers



Enginyeria i empresa constructora del Xalet a Comes de Guem · Escaldes-Engordany Industrials col·laboradors del Xalet a Comes de Guem · Escaldes-Engordany

enginyeria d’estructures

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

Zona Industrial 
Borda del Germà, nau núm. 25
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
(+376) 364 441
indeco@construccionsindeco.com

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

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



Industrials col·laboradors del Xalet a Comes de Guem · Escaldes-Engordany

Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.com

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE - PANEL DIFUTEC®

Caja ALB para colectores

Ventajas del producto

Caja fabricada en polipropileno expandido de dos centímetros 
de grosor con tapa exterior acabada en aluminio lacado 
en blanco que incorpora guías galvanizadas para montar 
colectores. 

Características
Material de la caja EPP
Espesor 20mm
Conductividad térmica (l) 0.037W/(m·K)
Densidad 45 kg/m3

Material de la tapa Aluminio lacado blanco

• Adaptable y fácil de instalar.
• Alta resistencia mecánica.
• Bajas temperaturas de impulsión 
 sin problemas de condensación.
• Sin problemas de corrosión.
• Incremento de la eficiencia del sistema.
• Mayor aislamiento acústico.
• Excelente relación calidad/precio.

Mejora del aislamiento térmico. Mejora de la eficiencia energética

Sin condensaciones 
en instalaciones de frío

Gracias a la baja conductividad del EPP, hay menos pérdidas de calor en la zona del colector.

Caja de colector ALB

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

TOT TIPUS DE TREBALLS EN FERRO
ACER INOXIDABLE I ALUMINI

SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ
I MANTENIMENT DE TANCAMENTS

INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL XALET A COMES DE GUEM
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L’edifici es situa al carrer de les Canals número 13, en una antiga urbanització 
al costat del casc urbà d’Andorra la Vella.

Si bé és un edifici plurifamiliar s’ha tractat la seva imatge com un edifici uni-
familiar tipus xalet (sobretot a la façana principal), tant en l’estudi compo-
sitiu de la façana com en l'elecció dels materials que la conformen,  buscant 
la seva integració en l’entorn. 

TEXT I RENDERS: ESTHER PASCAL · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EDIFICI L'ALZINA · ANDORRA LA VELLA

Integració 
en l’entorn

«En l'elecció dels materials de 
façana, s’ha buscat que dins 
d’una imatge més tradicional 
apareguessin materials actuals amb 
moviment i amb contrast de colors»



L’edifici consta de tres plantes  
(PB+2), dues de les quals estan des-
tinades a habitatge i una tercera a ús 
terciari.

La distribució interior s’ha adequat 
als requeriments específics i a les 
necessitats dels actuals usuaris.

Els habitatges s’han distribuït ubicant 
les estances principals, com són les 
sales d’estar i cuines, a la façana sud , 
gaudint aquests espais, que tenen un 
major ús, del sol i de les vistes cap a 
la Vall. Les cuines s’han incorporat a 
les sales d’estar, creant-se ambients 
amplis i lluminosos.

Alhora de fer la composició volu-
mètrica de la façana sud, s’ha jugat 
amb trencar els panys de façana 
col·locant les finestres de forma de-

sigual entre les diferents plantes, així 
com fent que la llargada dels balcons 
també sigui dispar, creant-se una 
asimetria, un desordre compositiu.

Aquesta idea de desordre s’ha man-
tingut alhora de compondre diferents 
elements de la façana i de l’interior:

· A les baranes, apareixen plans 
de vidre i plans amb barrots i can-
viant aquesta posició en cada una 
d’elles.

· Així mateix, s’ha repetit aques-
ta idea, en l'especejament dels bar-
rots de fusta i de xapa del tancament 
situat en el carrer de les Canals. 

La composició amb tecles de piano 
ens permeten el desordre, l’aparició 
del buit i pla, el joc compositiu.

La creació d’una biga que emmarca 
els barrots de fusta ens permet re-
crear el balcó, en una posició dife-
rent, tal i com passa a la façana sud.

· També, s’ha repetit aquesta 
idea, en els panys revestits amb alu-
cobond (situats en els laterals de la 
façana) on l'especejament de les pe-
ces es desordenat.

· A l’interior aquest  desordre, 
aquest joc de les tecles de piano, es 
poden observar en l'especejament 
del revestiment de fusta dels vestí-
buls d’accés, jugant amb peces de 
fusta de diferents dimensions i in-

corporant de forma, aparentment,  
aleatòria panys de mirall (que ens 
permeten ampliar l’espai). 

En l'elecció dels materials de façana, 
s’ha buscat que dins d’una imatge 
més tradicional apareguessin ma-
terials actuals amb moviment i amb 
contrast de colors.

Així doncs en els panys centrals 
(entre balcons) s’ha col·locat un 
revestiment porcellànic d’una to-
nalitat  terra- marrons, que fa unes 
ondulacions. Que contrasta amb el 
revestiment de pedra de la resta de 
la façana. 
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Els materials s’han escollit en base als 
criteris de: calidesa, manteniment i in-
novació.

L’edifici ha estat estudiat dins dels 
paràmetres de l’eficiència energèti-
ca, tant en les instal·lacions, com en 
els aïllaments, com en els elements 
de protecció solar com seria la in-
corporació de lames col·locades a la 
façana sud, que permeten graduar 
l'entrada del sol a l’interior. Anant  
als estàndards de l’edifici de consum 
gairebé nul.  

En les façanes laterals, els volums de 
unió dels diferents cossos, han estat 
tractats amb alucobond  de color cru 
que lliga amb el color utilitzat en la 
biga d'accés i els barrots de xapa.

El tancament amb el carrer de les 
Canals s'ha introduït la fusta que con-
trasta amb els barrots de xapa del ma-
teix color que l’alucobond. 
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PROJECTE: Edifici l’Alzina
ARQUITECTURA: Esther Pascal i Josep Maria Farré
CONSTRUCTORA: URCOSA



Tel. 720 975 urcosa@andorra.adwww.urcosaandorra.com

Empresa constructora 
de lʼEdifi ci lʼAlzina
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Industrials col·laboradors de l’Edifici l’Alzina · Andorra la Vella Industrials col·laboradors de l’Edifici l’Alzina · Andorra la Vella
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Av. de Salou · c/ Les Costes · Magatzems Cervós, local 4-5 · AD500 ANDORRA LA VELLA  ·  fusteriaferri@andorra.ad  ·  Tel. 725 827 · Fax. 722 827

Fusteria Ebenisteria

T. 862 354   #   Camí Ral, 19 . Edifici Pic d’Enclar . local 2 . AD500 Andorra la Vella  .  pinturesrupestres@andorra.ad

TREBALLS EN GUIX

Av. Fiter i Rossell, 57 PB 1
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
T. 823 976 - 820 596 | F. 820 596

andorguix@andorra.ad



ESPECIALISTES EN FAÇANES

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

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
GruP

www.gruppirineu.com
Av. Rocafort, 38  ·  AD600 Sant Julià de Lòria  ·  Principat d’Andorra  ·  Tel. +(376) 741285  ·  Fax. +(376) 843437  ·  central@gruppirineu.com

SONDATGES I INSTRUMENTACIÓ

CONTROL DE QUALITAT

SONDATGES

INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
CONTROL D’ESTRUCTURA METÀL·LICA

T. 825 725 | F. 867 780 | copeco@andorra.ad

PERSIANES

MOTORITZACIÓ

Industrials col·laboradors de l’Edifici l’Alzina · Andorra la Vella



El disseny i espai del Xalet Gran,  on s’han ubicat les noves oficines d’Andorra 
Sotheby’s international Realty, transmet una certa màgia, encant i pau. Voltes 
catalanes, foc a terra, grans finestrals, rèpliques pintades a mà, terrasses, el 
riu fent el seu camí... pot ser l’únic xalet que queda entre els alts edificis del 
centre d’Escaldes-Engordany.

TEXT: A INTERIORS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ANDORRA SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Business Class

118 l’adv ARQUITECTURA / INTERIORISME
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En la seva època  va ser una casa viva, acollidora 
i màgica, al seu territori vivia un cérvol,  com 
un poderós guardià. Tot això és el que ens 
imaginàvem quan començàvem a desenvolupar 
l’aspecte del futur projecte. Volíem fer que els 
nostres clients se sentissin com a casa, per això hi 
vam afegir el toc càlid i acollidor d’una llar.

Tampoc obliden d’on prové la marca Sotheby’s, 
l’estil anglès respira en molts racons. Paper 
de paret anglès de la marca “Cole&Son” és un 
dels meus favorits: quadre anglès, bosc màgic, 
i màquines voladores li donen un toc místic, 
original i diferent. Alguns clients toquen les parets 
pensant que és una tela.

Hem afegit molts elements rústics: portes, miralls 
i ornaments, per transmetre l’esperit de borda a 
la muntanya.

Hem conservat moltes coses que pertanyen a la 
casa, com la teulada oberta per dins, els sostres 
amb voltes catalanes i la xemeneia a la planta 
baixa.



ARQUITECTE: Carles Puig
INTERIORISME: A Interiors · Disseny d'espais
CONSTRUCTORA: Construccions Roca

A part de l’atmosfera de la llar, hem creat un 
espai de tota una planta per als treballadors de 
l’oficina, amb estil industrial i un toc vintage. Pilars 
de maó, bigues vistes, divisions de vidre i ferro per 
obrir l’espai. Un office/cuina molt acollidor, que 
transmet un toc de llar perquè l'equip tingui un 
racó on poder fer un petit break i xerrar amb els 
seus companys.

La reforma mai s’acaba i encara falten molts 
detalls i ornaments: catifes, cortines, quadres o la 
barra de xampany, que s’està preparant amb els 
dissenyadors de la prestigiosa casa Rothschild. 
També el projecte de jardineria i el de la gràfica 
de la paret exterior de l’edifici del costat. Tot això 
ens anima a seguir treballant en el futur i anar 
canviant l’aire de la casa segons l’estació de l’any. 
Us esperem a les nostres noves oficines Andorra 
Sotheby’s International Realty. 
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www.construccionsroca.ad

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

Obra civil _ Obra privada _ Rehabilitació



Enginyeria i industrial col·laborador de les noves oficines d’Andorra Sotheby’s International Realty Industrials col·laboradors de les noves oficines d’Andorra Sotheby’s International Realty

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

ENGINYERIA CIVIL, ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS

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

ESTUCS · V
ERNISSOS · M

OQUETES · P
APERS · T

ÈXTILS · R
ETOLACIÓ · P

INTURA EN GENERAL

www.siepandorra.com

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

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

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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

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



Industrials col·laboradors de les noves oficines d’Andorra Sotheby’s International Realty Industrials col·laboradors de les noves oficines d’Andorra Sotheby’s International Realty

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS AMB EL SISTEMA THERASPHALTE

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

Avda. de Salou, mag. Cervós - AD500 Andorra la Vella · T.376.725024 · indecor@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

i el material elèctric
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Park Piolets Mountain Hotel & Spa va iniciar el passat 2016 un projecte 
ambiciós de reforma integral per esdevenir l’hotel de 4 estrelles de 
referència de Soldeu i Grandvalira. L’equip impulsor vol satisfer les 
expectatives de clients actuals i futurs. I ho ha superat amb escreix: 
any rere any, Park Piolets sorprèn als hostes amb les novetats de 
temporada. Precisament per a l’obertura d’aquest hivern, l’hotel ha 
reformat la planta noble i ha estrenat el restaurant Kao Soldeu, espais 
amb la signatura de l’estudi d’interiorisme de Pilar Líbano, a més 
d’actualitzar el Kid’s Club. Tot està a punt perquè Park Piolets sigui el 
centre neuràlgic de les Finals de la Copa del Món d’Esquí Alpí que se 
celebren a Soldeu-El Tarter el març de 2019. 

TEXT I FOTOS: PARK PIOLETS MOUNTAINHOTEL & SPA / ADV

PARK PIOLETS MOUNTAIN HOTEL & SPA (SOLDEU)

Hotel de Copa del Món



La planta noble de Park Piolets s’ha 
transformat totalment amb el propò-
sit de crear una atmosfera de benestar 
i confort, tot projectant l’hotel cap a la 
muntanya. Situat a peu de pistes de 
Grandvalira, l’hotel vol oferir als seus 
clients un lloc de desconnexió lluny de 
la ciutat, sent un recer d’escalfor i co-
moditat, com un niu hivernal, mentre 
la neu cobreix l’exterior.

Així doncs, s’estrenen llocs de troba-
da que donaran més i millor confort a 
l’estada, i que permetran gaudir de la 
seva gastronomia en el seu estat més 
pur i original. En concret, els hostes es 
veuran sorpresos i captivats pels nous 
i atractius espais de recepció, lobby, 
sala de TV i lounge bar. 

Sobre els materials utilitzats, destaca 
la incorporació de fusta de roure, pis-
sarres i teixits naturals que sintonitzen 

amb l’harmonia escènica de l’entorn 
en què s’emmarca l’hotel. A més, els 
tons naturals extrets del paisatge, es 
complementen amb la llum càlida i 
indirecta que envolta l’espai. 

L’hivern de 2018 també arriba amb no-
vetats per als “reis de la família” a Park 
Piolets: s’actualitza amb nous equipa-
ments amb l’objectiu de fomentar la 
creativitat dels nens, convertir-lo en 
una zona segura de jocs i alhora acon-
seguir que esdevingui el racó més es-
pecial de l’hotel per als més petits. 

En concret, el nou Kid’s Club s’ha 
equipat amb un rocòdrom, un parc in-
fantil i un taller per fer treballs manu-
als, a més d’espai amb pantalles de TV 
on veure pel·lícules, jugar i divertir-se, 
sempre amb l’acompanyament d’un 
equip de monitors. 
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En sintonia amb la resta de restau-
rants del grup Kao, més urbans, l’in-
teriorisme de Kao Soldeu resulta de 
la fusió del comfy nòrdic i l’estil tradi-

cional d'alta muntanya, amb la sofis-
ticació pròpia dels clubs de dim sum 
de grans ciutats com Londres, Hong 
Kong o Los Angeles. 

CONSTRUCTORA: Construccions Mariné

L’altra gran novetat de Park Piolets per 
a la temporada és l’obertura del res-
taurant Kao Soldeu, un “winter pop-
up restaurant” d’alta cuina xinesa de 
muntanya. 

Aquest concepte gastronòmic ha 
estat creat pel xef Josep M. Kao i les 
seves filles Meilan i Nayan, membres 
d’una saga culinària de culte a Barce-
lona.

Satientiam nox mo
rum oripio halica; 
hosum nunterem 
moveri, nequem 
hos te nond
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ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · CALEFACCIÓ · CLIMATITZACIÓ

SEGURETAT · CONTRA INCENDIS · GRUPS ELECTRÒGENS · DOMÒTICA

Av. del Pessebre, 37
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 80 74 19 · Fax 82 40   91
instal.lacionsamac@andorra.ad



Industrials col·laboradors del Park Piolets Mountain Hotel & Spa (Soldeu)

Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.com

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT:  · AIRE CONDICIONAT  · CALEFACCIÓ  · SOLAR  · ENERGIES RENOVABLES
C/ de les Costes, s/n · Nau 3 · Ed. Armengol · AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tel. 80 80 20 · Fax 80 80 21 · trefelca@andorra.ad
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L’objectiu d’aquesta remodelació era aconseguir un 
centre de fisioteràpia d’estil contemporani però que 
pogués perdurar en el temps. 

Un espai únic que aculli  al visitant i que el client 
tingui ganes de repetir, no només pel servei, sinó per 
la qualitat de l’espai i de les persones implicades en el 
projecte de Benestar.

TEXT: DATA ARQUITECTURA · FOTOS: JOAN GUILLAMAT I ADV

CENTRE FISIO PREVENCIÓ · ANDORRA LA VELLA

Pel benestar 
de les persones
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El disseny és fonamental per a la 
creació d’aquest espai. Els materials 
són els que donen lloc a la calidesa 
de l’entorn en el qué es troba l’usu-
ari. Permet generar una sensació de 
confort i seguretat, clau per a la mi-
llora dels pacients

Busquem amb el projecte la utilit-
zació de materials nobles, propers, 
com  la fusta i la llum. Les transpa-
rències que es deixen entreveure 

a través de les lames de fusta dels 
tancaments interiors, doten el centre 
d’espais de benestar i intimitat, plens 
de claredat i llum. 

La distribució interior s’aconsegueix 
des d’un espai central, ampli i càlid 
que dona lloc a una sala diàfana. És 
també lloc de pas i circulació que 
permet l‘accés a totes les estances; 
on cadascuna té la privacitat que ne-
cessita l’usuari, oferint espais reser-

vats òptims per a la prevenció per-
sonal de l’usuari i la seva recuperació

Generant aquest espai principal i les 
diverses sales que l’engloben, vam 
aconseguir  així fomentar tot el con-
junt del Centre com un espai únic per 
al benestar de les persones. 

PROJECTE: CENTRE FISIO PREVENCIÓ
ARQUITECTE: DATA ARQUITECTURA
CONSTRUCTORA: AUXINI



AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Empresa Constructora del Centre Fisio Prevenció

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  



GRANDVALIRA / SAETDE

Encamp Base
El camp base sempre ha estat la referència des de la que qualsevol alpinista 
comença el seu somni. El lloc en què mirem cap a amunt, valorant aquesta variable 
que sempre ens aterra d’esforç versus satisfacció. La muntanya sempre ha tingut 
aquest magnetisme irracional que tots els que l’estimem no podem controlar.

TEXT: STONE DESIGN & REDACCIÓ · FOTOS: STONE DESIGN & ADV
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L’edifici del Funicamp, d’alguna ma-
nera representa aquest campament 
base. El lloc en què tot comença, que 
ens dóna accés a aquesta fàbrica de 
somnis i experiències que és la munta-
nya. És el gran edifici de benvinguda a 
un lloc màgic, en el que comparant-lo  
amb aquest campament base, no fem 
més que engrandir un lloc absoluta-
ment fascinant com és la nostra esti-
mada muntanya.

Continuant amb la línia de disseny que 
vam realitzar en el  punt de venda de 
forfets i vestíbul de Grandvalira-Pas 
de la Casa, hem creat una segona pell 
pel sostre i part de la paret, que evoca 
l’orografia de la zona mitjançant colors 
càlids, simula la llum de la posta de sol 

«el lloc en què tot 
comença, que ens dóna 
accés a aquesta fàbrica 
de somnis i experiències 
que és la muntanya»



L’Après-Amélie, la nova terrassa situada a l'Encamp Base del Funicamp, 
l’après-ski que uneix cocteleria i música creant un ambient selecte i únic.

150 l’adv INTERIORISME

i projecta ombres sobre el vessant de 
la muntanya, amb panells acústics, 
construïts de poliuretà i teixit, per 
absorbir el soroll que es genera.

Referent a la zona de restauració, la 
clara línia que deixa la muntanya a 
partir dels 2.000 m d’altitud, on la 
vegetació desapareix i només queda 
la roca i la neu, és una imatge que 
sempre m’ha advertit que a partir 
d’aquesta alçada les coses canvien 
molt. És una imatge de força,  on la 
natura deixa constància de la seva 
hostilitat quan no se la coneix.

És una línia en què la vida sembla 
acabar, per donar pas a la supervi-
vència. És la diferència entre la freda 
roca i la calor del bosc.

Per això, en el nostre restaurant hem 
creat un ambient en què aquest 
bosc, dóna pas a certa alçada a l’alta 
muntanya que tant ens omple i ens 
inspira.  

PROJECTE: Encamp Base / SAETDE
INTERIORISME: Stone Design
CONSTRUCTORA: GCS



MATERIALITZEM 
ELS TEUS SOMNIS,

I DONEM SOSTRE 
A LES TEVES IDEES

Carrer Bonaventura Armengol, 15
Edifi ci Occesa 4-5

AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 808708

gcs@andorra.ad



Industrials col·laboradors de l’Encamp Base / Grandvalira Industrials col·laboradors de l’Encamp Base / Grandvalira

SERRALLERIA INDUSTRIAL  ·  FUSTERIA D’ALUMINI I ACER INOXIDABLESERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 
I ACER INOXIDABLE

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

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

ENCAMP BASE GRANDVALIRA

TOT TIPUS DE TREBALL DE FUSTERIA I EBENISTERIA

C. de la Comella, ed. Encorces, planta 3, local 6
AD500 Andorra la Vella · Andorra · fusteriaptrluso@andorra.ad

Tel.  (+376) 825 443 · Mòb. (+376) 374 365

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

SOLUCIONS 

EN IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 

de la il·luminació



Industrials col·laboradors de l’Encamp Base / Grandvalira

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
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L’Ovella Negra és un lodge al fons de la Vall d’Incles. Un lloc auster, acollidor 
i sofisticat a l’hora, sense perdre l’autenticitat. Un lloc per compartir amb 
els teus, passar el dia sencer, descansar d’una bona caminada, prendre un 
aperitiu abans de dinar, i acabar la tarda a l’escalfor de la llar de foc.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

L'OVELLA NEGRA · VALL D'INCLES

Encant 
i serenitat

«materials nobles 
com fusta, ferro, 
vellut, cuir i llautó»



Totalment reformada, aquesta borda 
conserva la seva estructura de pedra.
Un Lodge on l’art de viure és singular, 
amb una cuina típica i tradicional de 

muntanya, amb productes de prime-
ra qualitat, on menjar és un plaer.
La decoració és intimista i depurada 
a la vegada. 

A l’interior, la fusta és la protagonista 
absoluta, combinada amb una selec-
ció acurada de materials, com el fer-
ro, vellut, cuir i llautó.

La planta principal és un espai to-
talment obert, amb una decoració 
intemporal, un luxe discret que dóna 
una sensació de pau, en el que hi 

160 l’adv INTERIORISME

>>> La decoració juga el contrast entre muntanya i modernitat

>>>Un dels espais amb la xemeneia suspesa, que convida a relaxar-se amb 
un bon llibre i un bon cafè

>>> Tons càlids i llum tamisada creen un ambient càlid i confortable
Satientiam nox mo
rum oripio halica; 
hosum nunterem 
moveri, nequem 
hos te nond
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microciment. Parets i terra de fusta 
de roure, aplics Lampe Gras i algun 
toc Boho.

L’Ovella Negra destaca per la seva 
elegant estètica, amb una combi-
nació de disseny i funcionalitat, que 
genera una atmosfera on poder des-
connectar.  

contrasten teixits ètnics, i algun mo-
ble restaurat. La il·luminació íntima, 
moltes espelmes i una gran xemeneia 
suspesa, li dóna un toc contemporani 
i elegant.

A la segona planta, hi trobareu quatre 
habitacions,  amb banys acabats en 

162 l’adv ARQUITECTURA

>>> Banys de microciment, elegància, disseny i funcionalitat

>>> Espais que conviden a la calma, 
on el confort i l’elegància estan 
presents en totes les estances del  
lodge

163l’advINTERIORISME



Industrials col·laboradors de l’Ovella Negra · Vall d’Incles Industrials col·laboradors de l’Ovella Negra · Vall d’Incles

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

C. Gil Torres, 7 · Edif. Salabert · baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra
T +376 825 251 · F +376 826 003 · c.i.m.s@hotmail.es
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Av. Santa Coloma, 81-83 · AD 500 Andorra la Vella (Principat d‘Andorra) · T. 803 725 - F. 823 380 · info@pons.ad 
www.pons.ad 

Elements en negre mat: caràcter contemporani



Industrials col·laboradors de l’Ovella Negra · Vall d’Incles Industrials col·laboradors de l’Ovella Negra · Vall d’Incles

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad

Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.com

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com

ESPECIALISTES EN MICROCIMENTS

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Av. Carlemany, 65  ·  botiga 16  ·  AD700 Escaldes Engordany ·  electricitatnem@gmail.com 

T +376 60 88 61  ·  T +376 34 91 62                    
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Amb la remodelació de la botiga d’electrodomèstics 
Palmir Espineta es pretenia fer un gir per revitalitzar 
i ampliar el seu funcionament, crear un Showroom, 
per poder oferir el servei de reforma integral, 
cuines, banys, paviments, etc.

A finals dels anys 60, Palmir Espineta ja venia 
mobles de cuina amb els electrodomèstics, i han 
tornat als orígens, ampliant, però, l’espectre dels 
serveis, més en consonància amb els temps, anant 
més enllà del que seria una botiga local, creant 
departaments diferenciats: vendes, logística i obra, 
per poder oferir una reforma i un subministrament 
integral, amb un producte de qualitat, al nivell del 
que sempre han ofert als seus clients.

TEXT: REDACCIÓ I JM MANGOT · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

NOU SHOWROOM PALMIR · ANDORRA LA VELLA

Versàtil, ampli
i lluminós



Aquest espai és la suma de tres locals 
de dos immobles diferents, que es van 
anar connectant fins a aconseguir l’ac-
tual superfície. 

Les obres es comencen pràcticament 
amb el projecte, donat el poc temps de 
què es disposa, i amb la premissa de no 
tancar en cap moment la botiga.  

Moltes hores de brainstormming, deci-
sions, dubtes, canvis...

La botiga està distribuïda bàsicament 
en quatre grans àrees Una zona central 
de rebedor diàfan, marcat per un cel ras 
de lames, que acull la recepció de l’esta-
bliment. A l’esquerra una zona dedicada 
als materials: paviments i revestiments, 
amb especial interès pels parquets i els 
revestiments ceràmics de gran format. 
Una sala de presentacions amb mitjans 
audiovisuals, on s’instal·larà la sala vir-
tual, acull aixetes, sanitaris i  comple-
ments. Cal destacar que els elements 
d’exposicio aixi com el taulell, estan dis-

senyats i construïts a mida,  utilitzant el 
KRION, un material de característiques 
molt particulars I pertanyent al grup 
Porcelanosa. A la dreta del taulell, dar-
rera del mur, amb el logotip  del grup, 
trobem l’exposició de les cuines. Al fons 
i en suite, petit i gran electrodomèstic, 
donen pas a la zona de les cuines indus-
trials, un altre dels punt forts tradicio-
nals de Palmir. 

Com a nucli d’articulació cal remarcar 
un petit espai, definit per dues colum-

nes, on s’ha disposat una zona d’expo-
sició de productes de molt alta qualitat 
de la divisió de L'Antic Colonial de Porce-
lanosa, amb revestiments fets a base de 
productes naturals. 

Mes endins cap a  l’interior de la boti-
ga s’hi ha organitzat la Ceramoteca,  on 
estan exposats mostres reals de tots els 
paviments i revestiments, així com de 
les portes de les cuines, per poder com-
posar els conjunts, amb color i textura 
reals.  També s’ha creat un espai per al  
despatx de direcció i un altre de gestió i 
administració.

Donada la gran superfície del sòl de la 
botiga, es va optar per col·locar un pavi-
ment de 120X120 cm, a la part de davant 
de la botiga, fent el canvi a 80x80 cm a 
mitja botiga i fins al fons, amb un acabat 
de lliscat de ciment.

Tota la il·luminació és amb LED, per un 
tema de consum i sostenibilitat. S’han 
utilitzat uns down light totalment in-
tegrats al cel ras, acabats en el  guix, 
creant un efecte únic. En altres zones 
d’exposició, s’utilitza el sistema per rail, 
recuperat amb projectors, que permet 
el moviment i orientació del feix de 

llum, per enfocar de manera apropiada 
el punt que es desitja il·luminar.

A la zona de l’entrada es disposava d’una 
gran alçada, i es va decidir de fer un fals 
sostre de lames de força amplada, fetes 
amb placo-platre, en les que es va cre-
ar un relleu de buit ple, que suggereix el 
logotip de Palmir Espineta, amb forma 
d’ona, en el que les línies de LED aporta 
moviment i profunditat.

Predominen els colors clars i neutres, 
per donar una major importància als 
expositors, que també s’utilitzen com a 
divisòries, exceptuant la zona de cuina, 
a on els colors de les parets realcen l’ex-
posició i tots els materials.

Amb tot, aquesta reforma dóna pas a 
un espai ampli, lluminós i versàtil, en 
el que poder imaginar la casa dels teus 
somnis. 
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INTERIORISME: 
QUARTET · Josep Maria Mangot
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«estan exposats mostres 
reals de tots els paviments 
i revestiments, per poder 
composar els conjunts, amb 
color i textura reals»



Empresa constructora i industrial col·laborador Palmir Showroom

Ctra. de la Comella, 41 _ Edifici Encorces _ Planta 6, porta 6  _ AD700 Andorra la Vella _ (Principat d’Andorra)
Tel. 860 832 _ Mòb. 328 603 _ activa@andorra.ad

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com ESPECIALISTES EN PREFABRICATS DE CARTRÓ-GUIX
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Antic Camí Ral núm. 22b
AD500 Andorra la Vella

T +376 868505
F +376 868434

totled@totled.com

www.totled.com

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

TREBALLS EN:
• FERRO
• INOX
• ALUMINI
• PVC
• AUTOMATISMES
• MANTENIMENTS 24H

(+376) 727 778

(+376) 341 778

serralleriaesteves@gmail.com

E S T E V E S
SERRALLERIA

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



Més de 60 anys 1951-2019

1968
2019

ENTREVISTA ARICKY FALKNER 
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ANDORRA
L’evolució de l’esquí a

NOU CATÀLEG DIGITAL · ARXIU NACIONAL

L’ESQUÍ
De mitjà de transport a activitat 
de lleure (Andorra, 1924-1965), 
és el nou catàleg digital que ha 
publicat l’Arxiu Nacional, amb un 
recull de 140 imatges, que fan un 
repàs ràpid de l’evolució de l’esquí 
al nostre país.

< Data: 1940-1945 · Autor: Josep Alsina
Ref: FAM_5754_016

Data: 1950-1960 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_3605

Data: 1955-1960 
Autor: Werner Lengeman 
Ref: FL_0060
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Els primers esquís que es van 
utilitzar al Principat d’Andor-
ra són els del carter de Sol-
deu Miquel Farré Casal, l’any 
1924, quan en un dels seus 
desplaçaments per a reco-
llir correu a la vila francesa 
de Porta, descobreix que 

Data: 1955-1960 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_1451

Data: 1940-1950 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_2858

1. Data: 1950-1960 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_1233

4. Data: 1957 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_4912_05

2. Data: 1948-1950 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_1593

5. Data: 1950-1955 · Autor: Ramon d’Areny - Plandolit · Ref: ACAP_1628

3. Data: 1940-1945 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_1510

1

3

2

4 5

els seus amics francesos 
porten unes fustes de freixe 
per desplaçar-se per la neu, 
i decideix canviar les raque-
tes per aquests esquís. No 
es té constància que hi hagi 
cap imatge d’aquests des-
plaçaments.
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En els fons fotogràfics, s'han trobat diverses instantànies 
d'homes carregats, traginant fardells pel port d'Envalira, 
o desplaçant-se a banda i banda del port, en unes dures 
jornades hivernals. Són les primeres imatges de perso-
nes que utilitzen els esquís com a mitjà de transport i 
que apareixen en aquest catàleg digital, per reivindicar 
la tasca de tots aquests pioners de l'esquí. També s’hi 
han trobat instantànies d’excursionistes catalans, fran-
cesos i, més endavant, andorrans. Visions fotogràfiques 

de com utilitzaven l'esquí de muntanya per arribar a cims 
i carenes i per fer les primeres travesses hivernals per les 
muntanyes andorranes. D’altres mostren com l'evolució 
de l'esquí de muntanya i la creació d'infraestructures van 
fer que esdevingués una activitat social, de lleure i es-
portiva. 
Pel que fa a l’impacte socioeconòmic, algunes fotografi-
es ens ajuden a entendre els canvis que va suposar per a 
Andorra l’impacte d’aquesta activitat. 

Data: 1955-1960 · Autor: Wener Lengeman · Ref: FL_045

Data: 1940-1945 · Autor: Desconegut · Ref: FAM_6625_19 Data: 1940-1945 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_1582

Data: 1945-1950 · Autor: Josep Alsina · Ref: FAM_6826
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EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA
Vides de muntanya · Ramaderia d’alçada
Fotografies de Natàlia Montané

Fruit d’una col·laboració entre el Departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Etnografia (Arxiu Nacional, 
Departament de Patrimoni Cultural) es va iniciar durant l’any 2012 el projecte Vides de muntanya. 
Ramaderia d’alçada, que va comportar amb la realització de més de quaranta entrevistes i un intens 
treball de documentació per entendre les transformacions que s’estan produint en el sector. 

Un fons documental que es pot 
consultar a l’Arxiu d’Etnografia, 
que incorpora relats, segueix la 
feina dels ramaders, i mostra 
esdeveniments clau del sector 
com les fires, els sanejaments i 
la pujada del bestiar a les pastu-

res estivals. Els relats són una in-
vitació a reflexionar sobre la nos-
tra història, sobre la importància 
de conservar la ramaderia per sal-
vaguardar les nostres muntanyes, 
i sobre la nostra riquesa patrimo-
nial i paisatgística.

TEXT: REDACCIÓ

Josep Casal Mandicó · Mas del Cortal · EL FORN

Antoni Font Piguillem · Casa Folch · JUBERRI
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Una invitació a 
reflexionar sobre 
la nostra història.

Amb motiu dels 40 anys de 
la Fira del bestiar d’Andorra 
la Vella, i per posar en relleu 
l’origen de la fira i fer prota-
gonistes els ramaders, des 
del Departament d’Agricultura 
s’ha organitzat l’exposició fo-
togràfica “Vides de Muntanya. 
Ramaderia d’alçada”, que és 
d’alguna manera la continuï-

tat lògica del treball etnogràfic 
inicial. La mostra posa en re-
lleu l’esforç i la dedicació dels 
ramaders del país, amb foto-
grafies que recullen el dia a dia 
de 47 explotacions ramaderes. 
Vides de muntanya recull prop 
de 150 imatges de la fotògrafa 
Natàlia Montané, obtingudes 
durant tot un any de treball. 

Martí Areny Coma · Casa Duedra · LA CORTINADA

Josep Loan Ricou · Casa Loan · AIXIRIVALL

Pere Torres Montellà · Casa Cauba · VILA
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EXPOSICIÓ DE JOAN XANDRI A CASA DE LA VALL · CONSELL GENERAL

La força tranquil·la
La Casa de la Vall i el 
vestíbul del Consell 
General acullen 
la nova exposició 
de l’artista Joan 
Xandri, Alternatura, 
que s’emmarca en la 
celebració del 600 
aniversari del Consell 
de la Terra.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  CONSELL GENERAL · JOAN XANDRI · ADV

CASA DE LA VALL 
I VESTÍBUL DEL CONSELL GENERAL

2019
16 GENER  »» 6 ABRIL

ENTRADA LLIURE

JOAN XANDRI
EXPOSICIÓ DE
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«Vivim en el repte de reinventar-nos sense 
perdre allò que ens fa ser qui som, una 
identitat forjada a través dels temps i sovint 
contra una lògica d’uniformització amb el 
que ens envolta»  Vicenç Mateu · Síndic General
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En la seva activitat artística dels 
darrers anys, s’ha fet palesa la 
seva inquietud per la naturalesa. 

En aquesta obra, l’artista qües-
tiona la intervenció dels humans 
en una part essencial d’ella, que 
és la terra. I aquesta reflexió l’ex-
pressa d’una forma potent, in-
tensa, que ens impressiona. 

El resultat de tot plegat és la 
creació d’una naturalesa pròpia, 
una “alternatura”, que no pretén 
competir amb la real. 

Prendre consciència d’altres rea-
litats, perdudes o oblidades.

Provocació i denúncia en les se-
ves obres, que ens fa reflexionar 
i no deixen indiferents a ningú. 

Ens fa qüestionar molt el paper 
de l’ésser humà en la natura, en 
la nostra terra. 

Unes composicions tridimensio-
nals, amb textures i estructures 
emergents, que donen una sen-
sació de moviment, amb con-
trastos i colors que reflecteixen 
el pas del temps i la seva acció. 

El tractament del color, aconse-
gueix realçar l’expressió del seu 
pensament, donant un resultat 
totalment convincent. 

Les obres volen reflexar la part romàntica de la figura femenina

CASA DE LA VALL 
I VESTÍBUL DEL CONSELL GENERAL

2019
16 GENER  »» 6 ABRIL

ENTRADA LLIURE

JOAN XANDRI
EXPOSICIÓ DE

«Obres fortes que 
interpel·len i no ens 
deixen espai per a la 
indiferència»

194 l’adv
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3/04/19 

James Rhodes
25/04/19 

Carlos Sadness
5/05/19 

Dàmaris Gelabert
8/05/19 

Quim Salvat

19/01/19 

Els Pali

29/05/19 

Christina Rosevinge

2/02/19 

Fito Páez

20/06/19 

Els Amics de les Arts

7/03/19 

Niña Pastori
2/12/18 

Love Of Lesbian

Un micròfon, un piano i Bach o la 
música clàssica explicada a través 
de la biografia dels seus composi-
tors, posada en el context de l’èpo-
ca i interpretada al piano en texans, 
samarreta i esportives. Aquests 
són els ingredients principals dels 
atípics i innovadors concerts que 
James Rhodes ofereix en el marc 
de la seva darrera gira “Fire on all 
sides”, i que portarà a Andorra el 
mes d’abril. Amb aquests concerts, 
s’ha convertit en un dels principals 
divulgadors de la música clàssica 
al món. 

“És un disc escrit i compost a tra-
vés de la llum”. Així parla el barce-
loní Carlos Sadness de “Diferentes 
tipos de luz”, el seu darrer àlbum 
d’estil indie espanyol, que ens pre-
sentarà el 25 d’abril a l’Auditori Na-
cional. 

És el tercer treball de la seva carre-
ra com Carlos Sadness, esquitxada 
per varis EP d’èxit i per una estada 
a Mèxic que el va convertir en un 
fenomen musical a l’altre costat 
de l’Atlàntic. Però, sobretot, és un 
homenatge a l’energia que fa visible 
tot el que ens envolta.

La  cantant, pedagoga i musicote-
rapeuta,   Dàmaris Gelabert,  s’ha 
convertit en els últims anys en el 
referent infantil musical per excel-
lència. Les seves cançons es repro-
dueixen diàriament a les escoles i a 
les llars, on nens i nenes les canten 
i en gaudeixen. 

L’experiència d’aquest concert 
dóna l’oportunitat de viure els efec-
tes positius de cantar junts.

Guanyador del 14è premi Carles 
Sabater, el cantant i compositor 
arrelat al Principat Quim Salvat, 
actuarà per primer cop a l’Auditori 
el mes de maig. 

El seu concert s’inscriurà en la gira 
2019 “Quan la música va més en-
llà”, que el portarà per les millors 
sales de Catalunya. Ha enregistrat 
dos videoclips: “Gràcies”, cançó 
amb què va guanyar el premi Car-
les Sabater 2016, i “El meu granet 
de sorra” que forma part del seu 
primer àlbum amb el mateix nom.

La banda andorrana de fusió Els 
Pali, va presentar a l’Auditori Na-
cional el seu primer disc d’estu-
di,  “Mi plano privado”. Un àlbum 
eclèctic amb deu cançons que 
neixen de la veu i la guitarra de Mi-
guel Palacios, i fusionen el flamenc 
i la rumba amb el pop, el funk, el 
reggae i el rock, entre d’altres. En 
aquesta ocasió tan especial, el trio 
original format per Miguel Pala-
cios, David Amat i Toni Fernàndez 
va estar acompanyat per músics i 
artistes del país i alumnes de l’Es-
cola Superior del Taller de Músics 
de Barcelona.

La recentmet guardonada amb el  
Premio Nacional de las Músicas 
Actuales, la cantant i compositora 
Christina Rosenvinge, presentarà 
a l’Auditori Nacional el seu darrer 
treball “Un hombre rubio”. El jurat 
ha destacat “el potencial emocio-
nal de la seva obra i el seu procés 
de recerca d’una personalitat mu-
sical pròpia”. Rosenvinge va saltar 
a la fama a finals dels anys vuitanta 
amb el duo Àlex i Cristina,  és una 
de les cantautores espanyoles de 
més trajectòria i és considerada un 
referent del pop rock independent 
espanyol. 

Fito Páez  va arribar a Andorra amb 
la gira “Solo Piano”. Un concert del 
cantautor i compositor argentí,  més 
íntim, acompanyat únicament del seu 
piano, en el què va repassar algunes 
de les cançons més essencials de la 
seva carrera (més de 30 anys ), i més 
de 3.500.000 discos venuts. La seva 
producció més recent  “La ciudad li-
berada (2017)”, nominada a dos pre-
mis Grammy Latino pel tema “Tu vida, 
mi vida”, en les categories de millor 
cançó de l’any i millor cançó de rock, 
és un treball que l’ha tornat a con-
nectar amb la crítica i el seu públic 
en portar de nou el millor de la seva 
essència rockera i lletres profundes.

Finalment, i per concloure la Tem-
porada 2019 a l’Auditori Nacional, 
el mes de juny actuarà la formació 
catalana Els amics de les Arts, que 
tornen a Andorra amb  “Un estrany 
poder”, el seu quart disc d’estudi, 
enregistrat a Glasgow i amb produc-
ció de Tony Doogan, que suposa una 
interessant declaració d’intencions. 
Amb un so més electrònic i més pop, 
cançons molt ballables i una estèti-
ca més actualitzada i moderna, el 
grup amplia considerablement els 
seus registres musicals i demostra 
que té molta corda més enllà del 
folk clàssic i tradicional que domina 
els seus discos anteriors.

Amb el seu estil més personal, Niña 
Pastori torna amb el seu nou treball 
“Bajo tus Alas”, que té com a vèr-
tex la profunditat de la seva veu, 
el flamenc i les noves tendències 
musicals. Així creix una artista fasci-
nant, que s’exhibeix en cançons com 
“Desde la azotea” i “La habitación”. 
Pocs artistes han sabut conjugar 
com ella el purisme del seu cant 
amb les  noves corrents. Guardona-
da amb 4 Grammy Latino, tres com 
a millor àlbum de música flamenca 
i un com a millor àlbum folklòric, 
és l’única artista de flamenc a estar 
nominada als Grammy com a millor 
àlbum pop llatí.

Discos d’or, gires internacionals i 
el reconeixement com una de les 
bandes més importants d’indie es-
panyol, els catalans  Love  Of  Les-
bian, que han complert vint anys 
en el món de la música, amb el seu 
darrer treball “El Poeta Halley”, 
obriren la temporada el passat 2 de 
desembre. 

Amb un repertori únic, la banda va 
fer èmfasi en les cançons més in-
trospectives del grup, sense deixar 
de banda els seus grans temes que 
ens van fer aixecar de la cadira de 
l’Auditori.

TEMPORADA 2019 DE L’AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA: ECLÈCTICA I PLURAL 

El cartell ja   
està penjat

La temporada 2019 de l’Auditori Nacional 
d’Andorra, va començar el 2 de desembre 
i es clourà el 20 de juny. Acull tant 
formacions nacionals com estrangeres, 
amb 10 actuacions, que un any més 
destaquen per la seva qualitat i diversitat 
d’estils per poder atreure tots els públics: 
Love of Lesbian, Els Pali, Fito Páez, Niña 
Pastori, James Rhodes, Carlos Sadness, 
Dàmaris Gelabert, Quim Salvat, Christina 
Rosenvinge, i Els amics de les Arts. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  PROMOCIÓ CULTURAL GOVERN D’ANDORRA
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Un dels moments del concert a l’Auditori Nacional d’Ordino amb un públic totalment entregat.

ENTREVISTA ARICKY FALKNER 
Vam tenir la sort de poder entre-
vistar a Ricky Falkner, un dels 
productors més prestigiosos i 
reputats  en l’escena musical 
espanyola. Músic i productor, 
un apassionat per la seva 
professió que ha por-
tat la música a un 
nivell molt alt.

Amb una tra-
jectòria plena 

d’èxits, ha produït discs a Love of Lesbian, 
Sidonie, Zahara, Standstill, Ivan Ferreiro, 
Lori Meyers,  Quique González, Luz Casal, 
entre d’altres. I és el vocalista i baixista 
del grup Egon Soda. 

Actualment comparteix escenari amb 
Love of Lesbian, com a baixista, amb els 

que va actuar a Andorra el passat mes 
de desembre, obrint la nova tem-

porada de l’Auditori Nacional.

Amb la marxa de Joanra 
Planell, i després de 20 anys 
com a productor de LOL, 
amb qui també has co-creat 
i gravat tots els seus discs, 
passes a ser baixista del grup. 
Què ha significat per tu aquest 
canvi i com combines aquesta 
doble tasca?
Jo ja havia tocat molt amb ells 
abans que marxés el Joanra. 
Havia fet un parell o tres de gires. 
Quan acabàvem la gravació d’un 
disc, acostumava a marxar amb 
ells de gira per fer els primers 
concerts de presentació, gires 
d’estiu més grans, festivals ..., així 
que  estava bastant integrat a la 
gira del grup. Això em suposava 
no fer tants concerts. Podia 
compaginar-ho una mica més, 
perquè feia el primer tram de la 
gira, i el següent any ja no ho feia.
Ara, el que m’ha suposat entrar 
com a baixista, vol dir que estic 
fix a la banda, que ha passat 
a un primer terme quan a 
compromisos.

Què comporta estar tants 
anys amb els grups que 
produeixes i dels que formes 
part?
Jo els conec des del principi. El 
primer disc que vaig produir ja era 
un d’ells. Va ser el seu darrer disc 
amb anglès (Ungravity de LOL). 

Som molt amics, i amb algun 
d’ells comparteixo vida privada 
i professional, perquè són com 
germans, i això també ha provocat 
que compartim altres grups o que 
hàgim format altres formacions 
amb la mateixa gent. Jo estic lligat 
a molts d’ells des de fa molts anys 
en tots els àmbits. Per a mi, fer 
una gira amb Lesbianos és “anem 
a regalar-nos”. Fa massa que ens 
coneixem...

Un dels primers treballs que 
vas produir va ser Ungravity 
de LOL, què ha canviat des de 
les hores pel que fa a treball?
Ha canviat molt tot. En aquella 
època era un grup molt petit, molt 
poc ambiciós, que anaven fent els 
seus discos. Quan jo arribo, els 
plantejo algun canvi. La gent va 
començar a prestar més atenció. 
Després la seva carrera ha estat 
imparable, disc a disc i de 0 a 
100. Jo ho he viscut gairebé tot 
des del costat, i els he vist canviar 
moltes coses, la seva actitud, 
com s’enfronten a la música i el 
seu compromís amb la banda. Tot 
ha anat evolucionant molt, fins 
a arribar a això tant ferma que 
tenen avui dia. 

Com comences en el món de la 
producció?
No hi ha un principi realment. De 

seguida que vaig començar a tenir 
amics que estaven relacionats 
amb el món de la música –a 
leshores érem tots molt joves, 
molt principiants-, vam començar 
a fer maquetes amb els grups, 
a posar-me davant de la taula 
d’algun petit estudi de gravació 
d’algun amic. Un dia ja vaig 
començar a fer maquetes amb 
altres grups que no eren meus, i a 
ajudar a altra gent. Tenia un grup 
amb qui vam començar a fer algun 
disc. El 2003 vaig fer de productor 
de San Pedro, Love Of Lesbian i 
Refree, i a partir d’allà ja em van 
començar a trucar per fer discos 
com a productor.

Quina és la tasca d’un 
productor?
La tasca d’un productor 
bàsicament és ajudar a un grup 
o un artista que té unes cançons 
fetes a la seva manera, portar-les a 
l’estudi, i decidir tot a partir d’allà. 
Quin estudi, amb quins músics, 
com s’han d’arranjar les cançons. 
És clar que hi ha productors i 
productors. N’hi ha que són més 
tècnics, alguns que són més 
musicals i d’altres que són més 
executius. Jo sóc dels que hi 
posa bastant mà a la música. Un 
productor és bàsicament com un 
director de cinema, l’enllaç entre 
tots, de totes les parts que formen 

PRODUCTOR I BAIXISTA 
DE LOVE OF LESBIAN
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Per mi, fer una gira amb 
Lesbianos és “anem a 
regalar-nos”. Fa massa que 
ens coneixem...

I com decideixes apostar per 
un grup o artista?
Jo no ho decideixo. En principi 
l’artista proposa, em ve a buscar. 
Ara ja he d’escollir una mica més, 
perquè no podria fer tot el que 
em proposen. Però ara mateix, 
doncs no ho sé, és una mica una 
intuïció. Si és un grup que ja conec 
i m’agrada, ho faig i si no, doncs 
no ho faig, i si és un grup que 
desconec, doncs intento escoltar 
les coses que fan i veure quina és 
la seva intenció, si els puc ajudar o 
podem arribar a algun lloc maco. 
Això, de vegades m’obliga a dir que 
no a coses que m’aniria molt bé 
fer-les econòmicament, i dir que 
si a coses que econòmicament 
no suposaran res, però que em 
venen molt més de gust. Ara, 
afortunadament puc escollir. 
Això és una de les recompenses 
després de tants anys.

la gravació o l’edició d’un disc, el 
que parla amb la companyia, fa 
d’enllaç entre la banda i el tècnic 
de so, i pren les decisions, quan 
una toma de veu està bé, dir-
ho, i quan està malament, fer-la 
repetir.

Algunes de les produccions 
amb què hagis gaudit més?
He gaudit molt amb totes elles. 
He sigut molt afortunat. De 
seguida vaig entendre que per 
fer discos en condicions havia de 
fer-ho en llocs  on estigués a gust. 
Així que procuro gravar sempre 
en estudis o amb enginyers que 
són com part de la família. De 
fet, amb algun d’ells, com Carlos 
Santos i Fluren, de tant portar 
discos i fer-los amb ells, he acabat 
incorporant-los a la firma de la 
producció. També tinc la sort 
de gravar amb molta gent que 
conec bastant, amb grups que 

repeteixen. No et podria dir una, 
qualsevol gravació feta en família 
o amics, fins i tot amb gent nova 
que acaben sent amics, és mítica. 

Quin és el teu secret per 
convertir-te en un dels 
productors més prestigiosos 
en l’àmbit nacional?
La veritat és que no ho sé ben 
bé. Mai he treballat  amb un altre 
productor, saps? Això també 
m’hagués  agradat fer-ho algun 
cop a la vida. De moment no 
he fet cap disc que produeixi 
algú altre. Llavors, jo no sé què 
fan els altres productors, però 
suposo que això té a veure amb 
aconseguir que la gent que 
està gravant se senti còmode i 
confortable. Fer sentir bé a la gent 
quan grava i que el resultat els 
sorprengui, que sentin que han 
fet un pas endavant. Crec que 
no podria situar el secret més 
concretament. 

En quin projecte estàs 
treballant actualment?
Estic en diversos projectes. 
Amb “Love of Lesbian” estem en 
plena gira amb Miralls i Miratges, 
que són molts concerts i molt 
seguits. També vaig girant amb 
“Ivan Ferreiro” quan m’ho permet 
l’agenda, i amb la meva banda 
“Egon Soda”, que aquest any fem 
concerts. Tot just he acabat el 
disc d’un grup basc que es diu 
“Niña Coyote eta Chico Tornado”,  
un grup de rock amb el que també 
ho hem passat bomba. En dues 
setmanes començaré a entrar 
un nou projecte, que no puc 
desvetllar, i que em tindrà ocupat 
durant un mes  o mes i mig, i vaig 
tancant discos. Van sorgint les 
propostes i intento tancar la meva 
agenda poca a poc i sense estrès. 
Amb els concerts ja hi ha bastant 
de rebombori i no me’n puc tornar 
boig agafant moltes coses. 

I què prefereixes més, estar 
en un estudi o de gira?
No puc triar només una. No 
podria estar cada dia de la 
meva vida en un estudi, perquè 
m’atabalaria moltíssim, ni tampoc 
estar tota la vida de gira, perquè 
és esgotador. Per a mi, suposa 
un contrapunt combinar una 
cosa amb l’altre. Després d’unes 
setmanes intenses d’estudi, poder 
marxar amb els amics a tocar és 
una cosa que desfoga molt, són 
unes pràctiques vacances.

Quins són els teus referents 
musicals? T’han marcat 
a l’hora de compondre o 
produir?
Els referents musicals marquen 
la personalitat de cadascú: 
productors, músics o qualsevol 
oient de música. La manera que 
un té d’entendre la música tindrà 
molt a veure en com han sigut 

els seus referents. Et marquen 
molt les coses que sents al dia a 
dia, i no han de ser precisament 
referents. A vegades et fascina 
una cançó d’algú, que potser la 
seva discografia no et fascina 
tant, però una cançó pot arribar 
a ser molt influent en un moment 
donat. I jo noto molt que les 
coses que ens encanten o ens 
obsessionen en un moment molt 
concret, ens influencien el que 
estem treballant, i potser aquesta  
influència no torna a aparèixer 
mai més. És maco deixar-se 
influenciar per les coses, per mi 
és una eina imprescindible per 
poder fer discs.

La banda Love of Lesbian actuant per primer cop a Andorra. 
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La banda va saber superar els nervis de la po-
sada de llarg del seu primer treball Mi plano 
privado, connectant amb un públic totalment 
entregat, al que van seduir amb temes com 
“Besos de sal y limón”, “Debes saber”, “Tres 
mosqueteros”, “Mar i muntanya”, “Terra, fam 
i guerra”, entre d’altres. Un total d’11 cançons 
que neixen de la veu i la guitarra de Miguel 
Palacios (Pali), que fusionen flamenc i rumba 
combinant-lo amb el pop, el funk, el reggae, el 
rock, el latin...

El trio original format pel guitarrista i vocalista 
Miguel Palacios, David Amat al saxo i percussió, 
i Toni Fernández al baix i la guitarra elèctrica, 
van estar acompanyats per músics de l’Esco-
la Superior del Taller de Músics de Barcelona, 
a la percussió, bateria, baix, saxo tenor, veu 
d’acompanyament, ball i “zapateado”. 

Va destacar un Pali humil, amb un “quejío” fla-
menc  profund, energia pura dels sentiments, i 
un vibrant Toni Fernández, virtuós del baix i la 
guitarra elèctrica, que a causa de la seva ce-
guesa toca aquests instruments sobre les seves 
cames, amb el màstil horitzontal. 

FORÇA, EMOCIÓ,
BALL  i PASSIÓ

El grup andorrà de fusió Els Pali, va emocionar als 
prop de 400 persones que van assistir a l’Auditori.

TEMPORADA 2019 AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA
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Pep Aguareles, artista creatiu i 
d’esperit crític, que utilitzava la seva 
càmera per interpel·lar el món que 
l’envoltava, per expressar-se i obrir la 
seva ànima.

Amant de la seva professió, tot el que 
fotografiava passava pel sedàs de la 
seva percepció personal, intensa, 
incisiva, poètica…

Amb les seves fotografies, feia visible 
el món de les idees i les emocions, feia 
visible l’invisible.

El temps s’encarregaria d’enamorar-
nos amb el seu instrument predilecte, 
una càmera de fotos. 

Homenatge a Pep Aguareles 
L’artista Pep Aguareles, ens ha deixat inesperadament als 53 anys.

«Ahí donde los sueños duermen, lejos 
del ruido de nuestras mentes, de 
nuestro mundo, lejos del grito agónico 
de nuestras almas. Las nubes, un lugar 
hermoso para perderse.»
Pep Aguareles

GRÀCIES PEP
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“… l’harmonització dels 
enquadraments, el contrast nítid 
entre les tonalitats de blancs i 
negres, la volumetria de les figures, 
les ombres projectades, l’eloqüència 
dels rostres, els gestos emotius, 

la conjunció de colors, les textures aparents, 
els reflexos profunds, la màgia dels escenaris 
naturals, les postures corporals, els interiors 
ambientats a conveniència, la focalització dels 
clarobscurs, les línies eurítmiques, el vestuari, 
els complements… cada detall és significatiu. 
Hi conflueixen magníficament el caràcter dels 
subjectes immortalitzats i la genialitat dels creadors 
que tracen formes sinuoses i construeixen realitats 
inventades, imaginaris sovint onírics, barrocs i 
alhora despullats de tot element superflu, concisos, 
directes, atractius, enigmàtics, sempre amb un to 
desenfadat i alhora èpic.”

Manel Gibert, del pròleg del llibre 
“Retrats Músics Andorra”

Pep Aguareles (1965-2019)
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