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Ordino Residential Mountain Resort 
LLISTA DE PRE-RESERVES OBERTA   T +376 872222  

 Santa Anna, 14  ·  AD 700 Escaldes - Engordany  ·  info@sir.ad  www.andorra-sothebysrealty.com



ARQUITECTES
EN EXERCICI

ADELLACH I COMA, Josefa
Casa Adellach
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 850 195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiat: 31

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

AIXÀS I ESPAR, Pere
Casa Aixàs. Camí Ral. 1 baix
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 824 001
aixas.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 01

ALBÓS I COLOMBIER, Miquel
Baixada del Molí, 7-9-13, 1r 4a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 862 861
albos@miquelalbos.com
Número de col·legiat: 38

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

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

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

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

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

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

BATLLE I JORDANA, Jordi
Baixada del Molí, núm. 2, baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 842 600
batllearquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 10

BLASI I PALACÍN, Víctor
C. Prat de la Creu, 8. desp. 307
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 865 290
vblasi@victorblasi.com
Número de col·legiat: 46

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. Marc PASTOR VILANOVA
Vice-President

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Secretari

Sr. Josep Maria PLANES OBIOLS 
Tresorer

Sra. Sílvia FERRER LÓPEZ
Vocal 1

Sr. Vicenç JORGE SECO
Vocal 2

Sr. Llorenç PICANYOL BULLÓ
Vocal 3

Sr.Antoni RÍOS NARVÁEZ
Vocal 4

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
AD600  Sant Julià de Lòria
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 322 809  ·  J 723 813
Ç controls@gascontrols.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

Ciutat de Valls, 36 baixos
AD500 Andorra la Vella
J 342 405 
Ç cxandri@andorra.ad

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

Carrer Esteve Dolsa, 32 local B
AD700 Andorra la Vella
J 826 400
Ç monroc@semonroc.com

Antic Carrer Major,17 baixos
AD700 Andorra la Vella
J 822 030 
Ç sipce@sipce.ad

Ctra. General II, Av. de La Bartra s/n
Conjunt Residencial Prat de La Bartra, 
Bloc D, Local 12 · AD200 Encamp
J 661 422 
Ç info@erand.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

Av. d’Enclar, 130 baixos
AD500 Santa Coloma
J 332 045
Ç lampisteriamiquel@gmail.com

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

Ctra. d’Arinsal, Z.I. Teixidó, nau 4, 
local 3, planta 2a
AD400 La Massana
J 738 340
Ç info@decomantgroup.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

Av. Santa Coloma, 17-19 
Escala B-1a D
AD500 Andorra la Vella
J 344 013   J 823 805
Ç herculano@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.

LAMPISTERIA 
CLAIGAS

LAMPISTERIA 
CLAU AIGUA I GAS

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

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

Punts de recollida:  

Canvia GRATIS el
teu descodificador i

 et regalarem
Movistar+
Total Plus



BANYS

CERÀMICA

CUINES

     Sense obres, sense pèrdua de secció
     Sense brutícia i en poques hores
     Solució per a tot tipus de conductes 
     Videoinspeccions
     Prova i certificat homologat d’estanquitat 
     10 anys de garantia per danys per corrosió

Més info: +376 738 340 

1 2

Resistència al foc segons UNE-EN 13501-3:2007

JA HA ARRIBAT A ANDORRA 
LA SOLUCIÓ DEFINITIVA PER LA 

REPARACIÓ I ENCAMISAT INTERIOR DE 
XEMENEIES, CONDUCTES D’EXTRACCIÓ, 

VENTILACIÓ I BAIXANTS D’AIGUA
IMPORTAT PER PIC RESTAURACIÓ 
EMPRESA DEL GRUP DECOMANT

Ctra. d’Arinsal, Z.I. Teixidó, nau 4, local 3, planta 2a
AD400 La Massana, ANDORRA  |  info@decomantgroup.com

www.picrestauracio.com  |  www.decomantgroup.com  |  +376 738 340 

AIRE POTABLE, QUALITAT DE VIDA

EI 60 Ve (i<-> 0)EI 45 Ve (i<-> 0)

BANYS

CERÀMICA

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

CUINES



Sempre amb claredat.El check-up de les finestres.

Gestionem 
l'ajuda de Govern

RETORN: 10% DEL PRESSUPOST

Assegura el 
que més valores
Vagis on vagis, siguis on siguis
Et preocupa que et robin els teus béns més preuats? 
Siguis a Andorra, Suïssa, Itàlia, França... o a la fi del món, els tindràs assegurats.

Art

Joies

Rellotges

Av.  Joan Martí, 105 - Encamp · info@assegura-t.com · +376 731 777 / +376 383 939 · www. assegura-t.com

INFORMA’T



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%.



“No ho somiïs,
fem-ho”

QUAN L’EXIGÈNCIA 
CREA LA DIFERÈNCIA
Creativitat · Efi ciència · Sostenibilitat

La història comença dins dels nostres tallers. Cada treball que surt  és únic i explica 
la història apassionant d’un projecte que pren forma a casa nostra per expressar 
tota la seva bellesa a casa vostra. 

El nostre compromís: el sentit del servei, de la qualitat, del disseny i de la innovació.

www.siepandorra.com
AV. JOAN MARTÍ, 128
AD200 ENCAMP · T. 731 590 
info@siepandorra.com   ·   #siepandorra

VIDRES · PERSIANES · FINESTRES · PORTES AUTOMÀTIQUES · FERRO · FAÇANES                 
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



El programa de facturació on-line 
més intuïtiu del mercat

Dissenyat per a autònoms i petites empreses

Connecta amb el 
teu gestor

Oblideu la paperassa 
mensual, KEYANDCLOUD és 
informació a temps real per a 

una millor gestió.

www.keyandcloud.com
Avinguda del Pessebre, 32, baixos
AD700, Escaldes-Engordany
Tel: +376 802 720
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VISI-
TES 
GUIA-
DES

Pl. Santa Anna, AD700 
Escaldes-Engordany, Andorra.
Tel. +376 890 881 
oficinaturisme@e-e.ad 
www.e-e.ad

EN-
GOR-
DANY.

RESERVES A
L’OFICINA DE 
TURISME:

RUTA D’ENGORDANY
Itinerari per descobrir els racons més amagats d’Engordany. 
Una passejada per la memòria de l’Andorra de principi del segle 
XX a partir de l’arquitectura tradicional i la vida quotidiana. 

Dijous i divendres: a les 10.30 h
Preu: 3 €
Durada: 1 hora
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Un any més i després de fer el tancament dels diferents camps de neu, és l’hora de fer balanços. 
Crec que ningú discutirà l’ampli ressó mediàtic dels campionats del Món de Grandvalira, tant interna 
com exteriorment: els comentaris han estat molt positius i per fi vam sortir als mitjans internacionals 
amb noticies positives; el Free Ride World Tour a Arcalís i els campionats del món d’esquí de 
velocitat a Grau-Roig -el KM Llançat-, que han arrodonit una bona campanya mediàtica i que, sense 
ser dolenta en la seva vessant econòmica, amb la lleugera progressió dels resultats dels camps 
de neu i la bona acollida del nou telecabina d’Arcalís, que ha obtingut un augment 

global de l’onze per cent dels esquiadors a l’estació d’Ordino.

Ara toca formar un govern que pugui realitzar les propostes que necessitem tots, i buscar solucions a 
l’enorme problema, que a la cloenda d’aquesta edició de la nostra publicació i a l’hora d’escriure 
aquestes línies ens preocupa: el tancament d’un dels dos accessos vitals del nostre país, amb 
les nefastes conseqüències per a un sector molt important de la nostra economia. Esperem 
que molt aviat és recuperi la normalitat i entre tots, França i Andorra, trobem la manera 
d’evitar aquestes situacions.

U
l art 
de 
viure
ANDORRA

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

Redacció: Montse Resina
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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L’arqui-
tectura 
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XVIII)

Viure amb tòxics

saludable(XVIII)

LES 4 VIES PRINCIPALS 
D’INTERACCIÓ ENTRE ELS 
TÒXICS I ELS ORGANISMES

· Per aire, a través del sistema respiratori, 
inspirant diòxid de carboni, fum de tabac, 
gas radó, compostos orgànics volàtils 
diversos. 

· Per contacte físic, a través de la pell i de 
les mucoses, amb els productes d’higiene 
personal i cosmètics, productes de neteja 
de la llar i radiacions directes.

· Per ingestió a través de la boca, o 
empassant aliments i aigua en mal estat i 
ingesta accidental de productes nocius. 

· Per inducció a traves de la pell, teixits 
i òrgans interns de radiacions exteriors 
indirectes (electromagnètiques...). 

RESPIRAR AIRE NET O PUR 
ÉS IMPORTANT 
Per a generar les condicions òptimes 
en les quals viure i desenvolupar-nos, 
amb salut i benestar. Pels nostres 
pulmons hi passen diàriament de 15 
a 22 mil litres d’aire. 

I encara que no ho sospitem en 
l’aire interior dels edificis es pot 
trobar nivells de contaminació 
entre dues i deu vegades superiors 
respecte a l’aire exterior, per pols, 
àcars, fongs, fums, combustions 
i substàncies químiques tòxiques 
provinents dels ambientadors, 
productes de neteja, cosmètics, 
insecticides, productes fitosanitaris 
o dels mobles o de les parets, 
pintures, dissolvents, vernissos, 
teles, etc.

Si viure sense tòxics 
seria ideal, la realitat 
de les nostres vides, per 
l’evolució de la nostra 
societat, ens mostra 
que viure amb tòxics és 
el nostre pa de cada dia 
i per tant cal estar molt 
atents als tòxics que 
ens acompanyen. 

La nostra relació amb 
la major part d’ells és 
gairebé inconscient i 
malgrat les dosis a que 
estem exposats siguin 
baixes, en tractar-se d’una 
exposició continuada ens 
fan igualment mal. 

La doctora en biologia Elisabet 
Silvestre en el seu llibre “Vivir sin 
tóxicos”, de RBA el 2014, ens en 
parla extensament, amb detall, 
claredat i simplicitat suficients, per 
a fer-nos decidir a introduir noves 
pautes en la nostra vida diària. 

Hi ha infinitat de tòxics ambientals 
que produeixen el que avui  
s'anomenen malalties ambientals 
emergents. 

I hi ha tres tipus d’agents que 
produeixen aquests tòxics, els 
de naturalesa biològica, els 
de naturalesa química i els de 
naturalesa física. 

Els entorns  on vivim i on treballem, 
que és on passem la major part 
de la nostra vida, són claus per 
entendre i atendre la qüestió. 

La medicina ambiental, la biologia de 
la construcció,  la biohabitabilitat, 
l’arquitectura saludable ....  volen 
donar-nos a  conèixer on són els 
problemes i quines solucions hi 
poden fer front. 

El benestar, la qualitat 
de la nostra salut i el 
desenvolupament o no 
de malalties a les quals hi 
podem estar predisposats 
genèticament, hi està en 
joc. Per tant hem de tenir 
les alertes activades i 
sobretot conèixer què ens 
estem jugant quan triem 
uns productes o altres i 
quan seguim uns hàbits de 
vida o uns altres. 

Tòxic és sinònim de 
metzina i metzina de 
malaltia, incapacitació 
i fins i tot mort. 

A NIVELL BIOLÒGIC 
tenim els bacteris, els fongs, els virus, 
pol·len, paràsits àcars, i altres insectes, 
coneguts des de fa només uns 100 anys. 

A NIVELL QUÍMIC
i des de fa uns 50 anys, estem coneixent 
els efectes de les substàncies presents en 
els fums de la contaminació, compostos 
orgànics volàtils i dins dels productes de 
neteja, cosmètics, materials de construcció 
i decoració, teixits, joguines, ambientadors, 
moquetes, vernissos, pintures i metalls 
pesats, etc. 

A NIVELL FÍSIC 
ens trobem amb sobreexposició a la 
contaminació elèctrica i electromagnètica 
derivades de les radiacions artificials per a la 
important electrificació de les nostres vides 
i utilització d’equips electrònics de telefonia 
mòbil i altres que ens estan afectant com 
no ens podíem imaginar mai; a més de les 
radiacions naturals per radioactivitat, gas 
radó i electricitat estàtica. 
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XVIII)

ELS COMPOSTOS 
ORGÀNICS 
VOLÀTILS (COV) són substàncies 
que a temperatura ambient tenen la 
capacitat d’escapar-se del seu estat 
sòlid o líquid i convertir-se en gas. Són 
fonts productives de COV.:

· Fum del tabac. 

· Combustió de gas, fuel, fusta, carbó, 
gasolina, biomassa, querosè. 

· Materials de construcció com fustes 
i taulers contraxapats i aglomerats, 
melanines, llana de roca, escumes aïllants 
de formaldehid, plafons de fibres per a 
parets i sostres. 

· Materials d’acabats interiors i bricolatge 
com pintures, lasurs, vernissos, vitrificat, 
decapants, coles, adhesius, massilles 
segelladores. 

· Materials de decoració com mobles, 
contraxapats, armaris, moquetes, papers 
pintats, cortines, llosetes viníliques, escuma 
antilliscant sota catifes, matalassos i coixins. 

· Productes de neteja com detergents, 
blanquejants, suavitzants de roba, treure 
taques, ambientadors, insecticides i 
neteges en sec. 

· Productes d’higiene corporal com gels, 
desodorants, laques, arrenca-esmalts, 
colònies, perfums, cremes i tints. 

· Productes i materials d’oficina com 
fotocopiadores, impressores, líquids 
correctors, papers, gomes i adhesius. 

· Productes de conservació de la fusta com 
fungicides i bactericides. 

· Productes de paper com tovallons i 
mocadors amb substàncies per preservar la 
humitat. 

· Roba de llit i personal per incloure tints i 
substàncies antiarruges o conservants. 

· Calçat. 

· Joguines. Els compostos volàtils més 
habituals són els formaldehids i els 
dissolvents.  I entre aquests darrers el 
benzè, toluè, xilè, percloretilè, tricloretilè, 
hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), 
glicols, alcohols, cetones, terpens i siloxans. 

PER A CONÈIXER LA 
QUALITAT AMBIENTAL 
DELS PRODUCTES 
existeixen algunes etiquetes: 

· L’Ecolabel de la flor europea que promou 
un menor impacte ambiental en tot el cicle 
de vida  del producte i que conté un baix 
nombre de dissolvents i no porta materials 
pesats. 

· L’Ecoetiqueta d’Aenor que senyala que els 
components orgànics tòxics no superen el 
0,5% de la massa total. 

· Altres com Nature Plus, la IBR (Institut 
Baubiologie Rosenhein), la de l’Àngel blau, i, 
a França, la que indica els nivells d’emissivitat 
dels COV a l’ambient. 

Els COP són compostos orgànics persistents 
o difícilment volàtils que es troben en el 
biocides (permetrines, lindà o DDT), els 
plastificants (ftalats)  i els retardants de 
flama (compostos bromats com els bifenils 
policromats (PBB). 

PER PREVENIR 
L’ENVERINAMENT PER 
MONÒXID DE CARBONI 
(CO) 
o afectacions per l’òxid de nitrogen i 
òxid de sofre, es recomana:

· Revisar cada any tots els aparells de 
combustió. 

· Utilitzar aparells de combustió que 
eliminin els gasos directament cap a 
l’exterior. 

· No deixar engegats els vehicles dins del 
garatge. 

· No utilitzar brasers o barbacoes dins de casa. 

· No utilitzar aparells amb motors de 
gasolina dins d’espais tancats. 

CAL VIGILAR 

amb els materials de construcció i 
decoració o que podem trobar en reformes, 
i sobretot, amb els prohibits com l’amiant 
i el plom, els compostos organoclorats i 
de tractament de les fustes com el DDT, el 
llindà o pentaclorfenol (PCF) i els bifenils 
policlorats (PCB) en materials elèctrics i 
fluids aïllants. 

Tots són mutagènics, cancerígens i disruptors 
hormonals que poden afectar el sistema 
nerviós, immunològic i el reproductor ...

PER EVITAR O REDUIR EL 
FORMALDEHID 
s’aconsella:

· Utilitzar materials de fusta massissa, 
bambú i fibres naturals, sense tractar. 

· Els taulers de fusta contraxapada DM, 
DMF, o OSB es mirarà que siguin del tipus 
EI i que tinguin els laterals o cantells i els 
punts de fixació ben segellats. 

· Mirar que els productes portin etiquetes 
que indiquin baixa emissivitat de 
formaldehids. 

· Ventilar bé, deixar uns dies a 
l’exterior els mobles, sofàs, catifes, 
matalassos i tapissos abans 
d’introduir-los a casa i estrenar-los. 

· L’ús de plantes d’interior per 
purificar l’aire, naturalment és molt 
aconsellable. Especialment per 
eliminar els formaldehids hi ha el 
Filodendre, l’Azalea, l’Aloe Vera, la 
Diffenbachia, la Falguera, l’Heura, el 
Ficus, la Cinta, la Dràcena i el Potos. 

ELS PRINCIPALS COV 
detectats són:

· En fusta i taulers aglomerats –  
Formaldehids i siloxans.

· En materials de construcció 
per aïllaments – Formaldehids, 
isocianats, estirè i acetona. 

· En poliestirè – Estirè. 

· En pintura amb solvents – Toluè, 
xilè, benzè, etanol, butanol, acetona, 
acetat d’etil i trementina. 

· En pintura i vernissos a l’aigua – 
Propanol, isopropanol, butanol, 
texanol, etilenglicol, metilglicol,      
formaldehid i èster. 

· En coles, adhesius i segellants – 
Nonà, decà, undecà, toluè, estirè, 
trimetilbenzè, tricloretilè, acetat d’etil 
i de vinil, propanol, isopropanol, 
butanol, acetona, formaldehid, 
acetaldehid, etilenglicol i metilglicol. 

· En papers pintats – Formaldehid. 

· En moquetes, catifes i tapissos. 

· En estirè, formaldehid, tolué, 
hidrocarburs i ftalats. 

· En PVC  (clon de polivinil) - 
Hidrocarburs alifàtics, fenols, ftalats i 
èsters de glicol.

· En recobriments vinílics - Clorur de 
vinil, ftalats. 

· En resines epoxídiques - Bisfenol A. 

· En mobles - Formaldehids i siloxans.

inalment la neteja dels espais és important 
tant per evitar la presència de pols, pol·len, 
àcars, fongs i altres com per l´ús dels 
productes més adequats i menys tòxics.

Com ho són els productes que usem per a la nostra 
higiene i bellesa corporal. 

I també la roba de vestir i de parament de la llar així 
com el calçat i el seu manteniment. 

La presència de tòxics en el nostre món, exterior 
i interior, és una realitat. De nosaltres depèn 
però, que la seva quantitat sigui important 
com perquè ens perjudiqui o sigui lleugera i no 
suficient per perjudicar-nos. 

VIURE AMB TÒXICS és inevitable però  VIURE 
SENSE TÒXICS és allò a què hem d’aspirar. 
Per tant hem d’adaptar els nostres hàbits i 
coneixements a aquesta nova realitat que ens 
envolta i que no para ni pararà de créixer, per 
evitar  els tòxics tant com sigui possible. 

La nostra salut i la dels que depenen de nosaltres, 
ens ho agrairà. 

F



El comú d’Encamp i el Govern d’Andorra van sig-
nar l’any passat un conveni de col·laboració per a 
la construcció del nou Museu Nacional de l’Auto-
mòbil.
L’edifici de nova planta i la nova plaça pública co-
munal s’aixecaran en una parcel·la de 1.904 m2, al 
costat de la plaça dels Arínsols.
Aquest projecte, fonamental per a la parròquia, 
crearà un eix de qualitat urbana i arquitectònica 
que englobarà la plaça dels Arínsols, l’edifici del 
Comú, l’Hotel Rosaleda i el Museu Nacional de 
l’Automòbil. 
El nou edifici substituirà les dependències actu-
als, inaugurades l'any 1998 també a la parròquia 
d'Encamp, donant un salt qualitatiu que permeti 
exhibir el conjunt de vehicles clàssics, propietat 
de diferents privats, amb les suficients garanties 
de satisfacció per als visitants. El futur Museu Na-
cional de l'Automòbil introduirà també elements 
didàctics que puguin fer més atractives les visites, 
així com espais lliures per a la programació d'acti-
vitats complementàries o exposicions temporals.
D’entre totes les propostes que es van presentar al 
concurs d'idees per a la redacció del projecte i di-
recció de les obres de construcció del futur museu, 
el primer premi va ser per als arquitectes Lluís Gin-
jaume i Gerard Veciana; el segon per a Bonaven-
tura Riberaygua, Toni Riberaygua i Andreu Riba; el 
tercer per a Josep Adserà; el quart per a Miquel 
Merce i el cinquè per a Jacint Gil i Pau Iglesias.

TEXT: REDACCIÓ

CONCURS D'IDEES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DEL MUSEU NACIONAL DE L'AUTOMÒBIL

El futur Museu 
de l’Automòbil
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>>> ALÇAT>>> SECCIÓ
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L’emplaçament on es construirà el nou Museu de l’Automòbil d’Andorra té un entorn complex; 
entre la modernitat de l’edifici vidriat del Comú d’Encamp i un dels principals exponents de 
l’arquitectura del granit del país, l’Hotel Rosaleda. 

Donant continuïtat a aquesta tradició, es proposa reinterpretar l’arquitectura vernacular amb les 
tècniques més actuals construint una plaça i el nou edifici de granit. 

TEXT: LLUÍS GINJAUME I GERARD VECIANA

1r PREMI · GINJAUME ARQUTECTURA I PAISATGE (LLUÍS GINJAUME) & ARTEKS ARQUITECTURA (GERARD VECIANA) 

Granit i vidre

«L’edifici és una peça 
tallada com un gran bloc 
de granit amb les arestes 
arrodonides»

La façana es tracta com una pell 
unitària, amb lames de granit ta-
llades amb control numèric, mos-
trant la seva textura i rugositat però 
deixant entreveure les finestres en 
apropar-nos. 

L’edifici és una peça tallada com un 
gran bloc de granit amb les ares-

tes arrodonides, una peça sense 
escala per no competir amb l’Hotel 
Rosaleda. 

De nit, l’edifici es converteix en un 
gran bloc que filtra la llum de les 
finestres entre les lames. El pati i 
les diferents plataformes de la pla-
ça que durant el dia permeten l’en-

trada de llum natural al museu, 
s’esglaonen en escletxes de llum 
que il·luminen la plaça. 

L’interior del museu en canvi con-
trasta amb l’exterior per la seva ca-
lidesa com passava amb els cotxes 
clàssics, es treballa amb metalls, 
teixits i fusta. 

>>> L’emplaçament té un desnivell 
en el sentit longitudinal de 5 
metres. 
S’aprofita el desnivell per ubicar-
hi la planta baixa i generar una 
superfície plana, la plaça. Creant 
unes escletxes vidriades que 
permeten l’entrada de llum a 
l’interior de l’edifici i els accessos.

>>> S’esglaona el pendent 
mitjançant plataformes 
accessibles que generen espais 
d’exposició d’automòbils. 
Es connecten les places a dos 
nivells. Nivell inferior a la cota 
de la plaça dels Arínsols i nivell 
superior a la cota de l’accés al 
Hotel Rosaleda.

>>> L’edifici sobre rasant 
emergeix com un gran bloc de 
granit. 
La proposta s’integra en 
l’entorn i reinterpreta els 
edificis característics propers i 
la seva materialitat.

>>>L’espai públic és una gran 
plaça esglaonada que organitza 
l’accés al museu, la botiga i la 
sala d’actes. 
La plaça de la cota superior 
dóna accés independent a 
les plantes del Comú, alhora 
que estableix una relació amb 
l’Hotel Rosaleda.



37l’advARQUITECTURA36 l’adv ARQUITECTURA

Parteix de la base que el nou Museu Nacional de l’Automòbil d’Andorra té la voluntat 
de contribuir en l’estratègia general i urbana d’Encamp reforçant la idea de dotar els 
espais públics urbans d’una nova qualitat, on els vials s’humanitzen i deixen de donar 
prioritat a la velocitat, i esdevenint la connexió necessària entre el Comú d’Encamp i 
l´Hotel Rosaleda.

El Museu es col·loca, doncs, com a final de l’Avinguda François Mitterrand i busca, amb 
la seva formalització, establir un diàleg entre ambdós edificis i reforçar, fins i tot, la 
identitat nacional del lloc. 

El projecte “CONTINU”, neix amb la clara disposició de ser i presentar-se com un espai funcional i pràctic 
d’acord amb l’entorn i amb la finalitat de l’edifici. 

TEXT I RENDERS: BONAVENTURA RIBERAYGUA, TONI RIBERAYGUA I ANDREU RIBA

TEXT I RENDERS: JOSEP ADSERÀ I ARNAU SEMPERE

2N PREMI · BONAVENTURA RIBERAYGUA, TONI RIBERAYGUA I ANDREU RIBA

El motor del canvi, 
un canvi de motor 

3r PREMI · ADSERA GROUP SL, JOSEP ADSERÀ I ARNAU SEMPERE

Continu
Pel que fa a l’adaptació a l’entorn, 
d’una banda, s’aprofita l’espai urbà 
i esdevé un punt d’unió entre la pla-
ça dels Arínsols i l’Hotel Rosaleda, 
així com amb el teixit urbà. Fent una 
proposta permeable i accessible a la 
plaça des de qualsevol punt de l’en-
torn per esdevenir una plaça ambi-
valent, podent ser utilitzada com a 
annex del mateix Museu o emprada 
de manera puntual per concentraci-
ons, presentacions, esdeveniments 
i/o altres. D’altra banda, l’edifici 
busca assolir un nivell de qualitat 
propi d’un espai museístic tot i la 

condició de ser soterrat. D’aquesta 
manera es projecta una gran esclet-
xa de llum en forma de pati obert 
a la plaça, que permet l’entrada de 
llum natural a l’edifici, i busca la in-
tegració amb l’espai urbà. 

Quant a l’espai museístic, tot l’espai 
s’articula a través del pati central i 
els diferents espais d’exposició es 
van unint a través d’una suau rampa, 
de manera que s’obté un únic espai 
continu, sense barreres físiques i se-
guint amb el criteri ambivalent de la 
plaça. A l’interior del museu s’asso-

leix el mateix criteri funcional, i les 
necessitats futures seran les que 
delimitaran els espais temàtics mit-
jançant barreres mòbils.  La rampa 
que gira al voltant  del pati central, 
serveix tant d’espai museogràfic 
com de circulació, deixant plena lli-
bertat a l’usuari de veure tot el mu-
seu de forma contínua, sense haver 
d’utilitzar els nuclis de comunicaci-
ons verticals, tot i que si es vol anar 
només a un lloc concret, els nuclis 
verticals de circulació seran els adi-
ents per no haver de passar per tot 
el Museu. 

El Museu, llegit com a peça i més 
enllà de les importants considera-
cions urbanes que han motivat la 
proposta, té la voluntat de combi-
nar dues actituds molt clares. 

D’una banda, no és un seguit de 
forjats que es col·loquen al solar. 
Al contrari, l’espai expositiu es pot 
entendre com una nova topografia 
unida al terreny. Una solució molt 
lligada a l’experiència expositiva 
desitjada, però també una mane-
ra de visualitzar el nexe i aporta-
ció que ha tingut l’automòbil en la 
transformació del territori. Durant 
la història i ara, en la formalització 
del Museu. 

D’altra banda, i un cop celebrat 
l’enorme valor de l’automòbil, el 
gran espai de coberta funciona 
com a espai urbà reforçant la idea 
de retornar i compensar els espais 
equivocadament apropiats per al 
cotxe. Una sort de justícia. 

Finalment, el cos emergent esdevé 
clarament el nou símbol del canvi. 

On va ser el cotxe, és ara el MNAA 
qui assumeix el rol de motor trans-
formador d’Encamp. 

Un nou referent cultural, una fines-
tra al passat i sobretot al futur. 

L’experiència museística se centra 
en la idea de descoberta. 

Lluny de la voluntat de mostrar 
la col·lecció al complet, el que es 
proposa és un itinerari i un procés 
de revelació, idea especialment im-
portant tenint en compte que l’èm-
fasi de la proposta és mostrar els 
vehicles amb una línia argumental 
lligada al discurs evolutiu d’Andorra 
(tant pel que fa a infraestructures 
com social) i no tant a la singulari-
tat de les peces. 

Es tracta doncs de construir una nar-
rativa diferencial, nova i de país.
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La concepció del projecte surt dels condicionants del programa del Museu de l’Automòbil i els paràmetres 
de la zona i l’emplaçament. En una visió global de conjunt sobre els punts de partida es van configurar altres 
més específics.

TEXT I RENDERS:  JACINT GIL I PAU IGLESIAS

5è PREMI · JACINT GIL I PAU IGLESIAS

MUSAA

L’àmbit del museu està clarament marcat per la presència dels edificis emblemàtics que envolten la plaça 
dels Arínsols, Departament de Cultura (Hotel Rosaleda) i Comú d’Encamp, així que l’objectiu principal 
d’aquest projecte és que el desenvolupament del MNA, aprofitant el desnivell de la plaça, estigui per sota 
de la rasant de la mateixa i que només sobresurti el mínim programa possible, bàsicament l’espai destinat 
al Comú, i que aquest volum, amb la seva forma, emmarqui “la mirada” entre el Comú i Cultura creant un 
conjunt de complicitat per sobre la plaça que els uneix.

TEXT I RENDERS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

4t PREMI · MIQUEL MERCE ARQUITECTE

Fluint amb l'entorn

La creació d’un pou de llum, il·lumina 
les plantes soterrades i una rampa al 
seu voltant crea un recorregut i unes 
visuals sobre els interiors molt inte-
ressants. 

En els accessos a l’edifici, s’ha apro-
fitat el desnivell natural del terreny 
per crear dos nivells o cotes diferents 
d’accés a l’edificació. Nivell inferior 
d’entrada principal al Museu. Nivell 
superior entrada a la sala d’actes i a la 
part de l’edifici comunal independent. 
S’aprofiten els espais exteriors per 
crear uns ambients d’interrelació en 
forma de plaça pública.

L’edificació en la seva concepció, la 
forma i els materials que la conformen 
es relacionen amb l’entorn sempre en 
clau d’integració.

Predominen la utilització de materials 
que s’anomenen nobles, com la pe-
dra, l’acer i el vidre. Les textures con-
tribueixen a la claredat, a la senzillesa i 
al missatge directe del projecte.

La tipologia de l’edifici queda molt 
condicionada en la seva estructura 
per la presència dels vehicles en el seu 
dimensionat. Les grans llums previs-
tes, alçades i gruixos dels forjats són 
una herència rebuda al Museu pel seu 
contingut i que afecta el continent. En 
aquest cas els llums entre pilars d’uns 
8x8 m i les alçades lliures de 4 m amb 
forjats de fins a 1 m de cantell són el 
resultat del predimensionat. Consta-
rà en façanes de murs de tancament 
amb un aïllament complint el regla-
ment energètic amb finestres prac-
ticables en els espais diàfans comu-

nals. A la part exterior d’aquests murs 
de façana, una malla arquitectònica 
d’acer inox, fa de control lumínic i pro-
tecció solar, aporta intimitat als espais 
interiors i dóna una imatge unitària pel 
que fa al projecte.

Els espais interiors es conformen 
amb grans panells modulars, alguns 
mòbils, alguns interrelacionats o re-
configurables i altres d’obra, “placo” 
o vidre per a configurar les zones i les 
circulacions i usos dels espais privats, 
públics, expositius i de circulacions i 
serveis.

En l’ultima planta de la coberta es dei-
xa prevista la col·locació de plaques 
solars i la ubicació de les instal·lacions 
de l’edificació en el seu càlcul executiu 
final. 

S’ha treballat aquest desnivell per 
generar dos accessos independents 
i clars en l’edifici: Un a la part bai-
xa que facilita la creació d’un espai 
urbà més ampli amb l’entrada del 
Museu i la sala polivalent, i un altre a 
la part alta (en l’altra façana de l’edi-
fici) per tenir una entrada totalment 
independent per l’edifici del Comú. 

Aquesta plaça d’accés al Museu per-
met tenir un espai urbà de qualitat 
a l’entrada, on la sala polivalent  es 
relaciona directament. Aquest espai 
al nivell del carrer inferior, es troba 
per sota de la rasant de l’Avinguda 

i permet crear les sortides d’emer-
gència i les entrades de personal 
sense crear cap badalot ni element 
pertorbador per a l’Hotel Rosaleda.

El Museu s’estructura en tres parts 
diferenciades:
· La plaça d’accés, un espai més pla 
per on es generen totes les circula-
cions i accessos referents al MNA. 
Espai diàfan, de vianants, amb una 
grada i espais per a actes o actuaci-
ons a l’aire lliure. 
· La plaça dels Arínsols, amb pen-
dent, al mateix nivell dels quatre 
carrers que l’envolten, que servirà 

de plaça, amb vegetació, mobiliari 
urbà i d’espai expositiu i concentra-
cions de vehicles. 
· Una altra part és el Museu, que 
queda sota la mateixa plaça, un es-
pai que es distribueix a partir de la 
planta baixa que dóna a la plaça i se 
soterra per generar tot l’espai expo-
sitiu.

La part que emergeix sobre la plaça 
que és la que donarà caràcter a tot 
el conjunt es destinarà majoritària-
ment a uns espais reservats al Comú 
d’Encamp. 



TEXT: REDACCIÓ  · FOTOS: JOSÉ OTERO

Andorra va viure una setmana 
excepcional, a l’acollir, en els 
sectors de Soldeu i El Tarter 
de Grandvalira, les finals de la 
Copa del Món d'Esquí Alpí, que 
per primera vegada des de la 
seva instauració amb aquest 
format, el 1993, es fa en una 
estació dels Pirineus. De l’11 al 
17 de març, va ser el cim del 
món en descens, supergegant, 
eslàlom i  eslàlom gegant, en 
categoria masculina i femenina, 
a més de la prova alpina per 
equips. Ha estat la prova 
esportiva hivernal més exigent 
mai organitzada a Andorra.

FIS SKI WORLD CUP FINALS ANDORRA 2019

El cim 
del món

41l’advFIS SKI WORLD CUP



Hi van competir un total de 228 
corredors de 19 països diferents. 
"La satisfacció dels esportistes ha 
estat el nostre primer objectiu", s’ha 
felicitat Conrad Blanch. El director 
general del comitè organitzador 
d'aquesta final no amagava la seva 
satisfacció quan acaben les primeres 
mànegues d'eslàlom gegant de 
dones i eslàlom d'homes "De fet, 
puc dir que tots els nostres objectius 
han estat assolits doncs, a part de 
l'aspecte esportiu, també volíem 
que el públic participés en aquest 
esdeveniment. Per això, hem establert 
un programa d'animacions que ha 
estat apreciat i ha agradat molt, i 
una cosa  molt important, el temps 
ens ha acompanyat tota la setmana", 
i va destacar el gran treball dut a 
terme per tot l'equip organitzador i 
voluntaris. "Tota la setmana, he sentit 
una veritable complicitat entre tots 
perquè tot surti bé. I això també és un 
èxit".

La gran recompensa per als 
organitzadors d'aquest 
esdeveniment va ser que tots els 
atletes, des de Mikaela Shiffrin fins 
Marcel Hirscher, passant per 
Alexis Pinturault i Clément Noel, van  
destacar la gran qualitat de les pistes 
i de la neu. 

Andorra va demostrar amb escreix 
que està preparada per acollir 
esdeveniments de gran magnitud 
internacional, i el van veure en 
primera persona els màxims 
responsables de la Federació 
Internacional d'Esquí (FIS), que va 
encoratjar a Grandvalira a presentar 
una oferta per  l'organització d'un 
campionat mundial ... "Tenim dos 
anys per fer-ho i és cert que ho 
pensem. Però abans de prendre una 
decisió, hem de tenir en compte molts 
paràmetres, inclòs l'aspecte financer. 
Sabent que, si acceptem, la primera 
opció disponible per a nosaltres serà 
per a l'edició 2027". Un retard que pot 
semblar llarg però, recorda Conrad 
Blanch, "la nostra primera oferta per a 
una Copa del Món es remunta a 2006, 
i la primera va arribar el 2012".
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L’idil.li  amb el Principat va començar a 
gestar-se fa dotze anys amb els primers 
passos per organitzar una prova de la 
Copa del Món, que es va plasmar amb 
les proves femenines de Soldeu 2012, 
tal com ha recordat el director de la 
Copa del Món d’esquí masculina, Markus 
Waldner. La relació es va consolidar en 
2016. Finalment, s’ha magnificat durant 
les Finals celebrades al llarg d’aquesta 
setmana en els  sectors de Soldeu i El 
Tarter de Grandvalira. I tot apunta que es 
mantindrà durant molts anys més: “Hem 
posat la pilota sobre la vostra teulada”, 
va manifestar la secretària general de 
la FIS, Sarah Lewis, que considera que 
Andorra està preparada “perquè tornem 
el més aviat possible”, després de 
celebrar unes Finals que ha definit com 
“excel·lents”.

La pista Avet del sector Soldeu de 
Grandvalira, que va acollir l'eslàlom 
gegant d'homes i l'eslàlom de dones, va 
estrenar la nova plataforma esquiable 
que va permetre ampliar l'arribada i 
disposar de més espai per al públic. 
Més de 14.000 persones, procedents 
sobretot d'Andorra, però també del 
Pirineu, de França i fins i tot de molt 
més lluny, es van acostar durant tota la 
competició, per gaudir dels descensos 
dels millors esquiadors del món.

LA FIS WORLD CUP 
EN XIFRES

> 25.000 espectadors van 
presenciar les proves en directe: 

> + de 10.000 a l’Àliga
> 14.000 a l'Avet

> 228 CORREDORS
> 19 PAÏSOS
DESPLEGAMENT MEDIÀTIC:
> 400 periodistes acreditats
> + de  100 mitjans de quinze països

> 350 voluntaris
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En col·laboració amb Eventop Carpas, 
disposem d’una àmplia gamma de carpes 
per a tot tipus d´esdeveniments: modulars, 
VIP, plegables, magatzem y com a novetat 
presentem el nou model de Carpes Shading: 
ideals per crear espais amb ombra i gaudir 
dels paratges exteriors, varietat de colors  
(BEIGE, BORDEUS, NEGRE, TRANSPARENTS) i de 
combinacions.

Tot tipus de muntatges de carpes en jardins o 
qualsevol lloc a l’aire lliure, amb la més alta 
qualitat, complint les exigències  requerides 
per les normatives de seguretat nacionals i 
internacionals. 



Tots ells van convertir l'Avet en 
l'epicentre de l'esquí alpí dels Pirineus. 
El públic es va entregar a l'espectacle 
que van oferir els corredors, i es va crear 
una interacció molt intensa entre les 
dues parts gràcies a la proximitat de les 
graderies  amb la pista.

D'aquesta manera, la nova zona 
d'arribada de l'estadi de competició Avet 
va superar el majúscul test que suposa 
acollir unes Finals de la Copa del Món. 

L'Avet és una de les poques pistes 
del circuit de Copa del Món on es pot 
simultàniament disputar un gegant i un 
eslàlom, ja que la seva amplada permet 
muntar dos traçats al mateix temps. A 
més, la pista va ser reconeguda com 
una de les millors del circuit per acollir 
proves tècniques, van destacar els 
esquiadors participants.

A la pista de l’Àliga, situada al sector 
de El Tarter de Grandvalira, van tenir 
lloc les proves de velocitat, descens i 
supergegant, en la categoria femenina 
i masculina, i la prova per equips de 
l’Alpine Team Event. 

46 l’adv FIS SKI WORLD CUP

CERIMÒNIA FINAL 
PER ALS MILLORS 
DE LA TEMPORADA
En acabar totes les curses, tant fe-
menines com masculines, es va dur 
a terme la tradicional cerimònia de 
lliurament dels premis absoluts de 
tota la temporada de la Copa del 
Món. En dones, Shiffrin es va coronar 
com la primera, i va estar acompa-
nyada al podi per  Vhlová, així com 
per la suïssa Wendy Holdener, espe-
cialista en velocitat.
En homes,  Hirscher  va aixecar per 
vuitena vegada consecutiva el singu-
lar trofeu de nou quilos de pes. El se-
gon millor esquiador de la tempora-
da va ser el francès Alexis Pinturault i 
la tercera posició se la va endur el 
noruec Henrik Kristoffersen.

CARPES 

ESDEVENIMENTS
· Graderies
· Escenaris 
· Estructures per pantalles gegants
· Equips de gravació
· Torres d’ iluminació 
· Estructures modulars
· Carpes



PLATAFORMA DE SOLDEU · GRANDVALIRA

Connexió 
Soldeu/pistes
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L’arribada d’un cos extern a la vessant de la muntanya davant el poble de Soldeu, te 
l’efecte d’una revelació. Allargant la seva falda i sobrevolant l’estret i pristí riu Valira 
d’Orient, es forma una nova geologia pel desdoblament de la vessant de la muntanya, 
convertint en cavorca el que era assolellat i muntanya el que era aire: un circ en alçada 
interposat ambdós costats de la vall pirinenca. La revelació apareix quan, al aparellar 
amb la muntanya una infraestructura de dimensions colossals (14.500 metres quadrats 
d’ocupació en planta, tot i que només 5.000 estan en contacte directe amb el sol) es 
tamisa l’escala geològica i l’híbrida amb l’escala dels homes que l’habiten i no paren 
de construir-hi a sobre.

TEXT: LLUIS VIU REBÉS · FOTOS: GRANDVALIRA · MAXDECUSA · GRUP HERACLES



La plataforma esquiable es va conce-
bre com una sola superfície tipogràfica 
digital, que a mesura d’assignar-li es-
pecificitat material resulta en un estrat 
complex de quatre superfícies digitals 
no paral·leles, engrossides per unes 
lògiques i geometries diferents que fan 
del tauler una superfície profunda que 
varia de 1 a 4 metres de gruix. El que a 
la vista només sembla una esplanada, 
són en realitat quatre estrats interns, 
amb falles i canons, amb diferents fun-
cions cadascuna: la superfície de la neu 
temporal i cíclica, la superfície de les 
terres com un nou “datum”, els replens 
per alleugerir l’estructura i el panell de 
formigó arrugat per conduir les aigües 
de filtració. Si bé el nou calm és resistia 
a la topografia, el seu gruix és en la seva 
gènesi pura topografia digital.

La territorialitat d’aquest nou cos ex-
tern es indubtable. Imbricat com una 
nova formació geològica, gestiona la 
evacuació de les aigües d’escorren-
tia de la vessant que transiten fins la 
plataforma, mentre que mitjançant 
tècniques vernacles de pedregars les 
condueix a través de grans obertures-

lluernes al paisatge inferior. La plata-
forma es un pont sota el qual hi plou, 
condicionant un ambient perquè la 
vida vegetal d’ombra i humitat proliferi. 

L’espai sota el nou estrat es converteix 
en un altre paisatge en el que es fan visi-
bles les veritables façanes de la infraes-
tructura: del seu zenit pengen les setze 
bigues de color verd molsa, per un dels 

costats s’albira la façana subterrània de 
l'aparcament de 450 places associat a 
aquesta infraestructura i per l’altre es fa 
present el talús sobre el que els conduc-
tes de pedregars descarreguen. 

Finalment les dues boques entre la 
topografia natural i la plataforma arti-
ficial, emmarcant, riu amunt i riu avall, 
com en una cova, el món exterior.

>>>Les motivacions que generen el projecte  des de l'inici són tres: l’oportunitat 
de l’alta competició com a generador de potencial turístic, la dotació dels 
equipaments d’aparcament necessaris per assolir els potencials de Soldeu 
com a peu d’estació  i l’ús de l’arquitectura com a eina per recuperar i endreçar 
l’actual paisatge sobreexplotat.
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Una nova identitat brolla degut a la fusió 
d’aquest nou apèndix que bifurca la mun-
tanya en la seva base i que, per les seves 
dimensions i proporcions, de major am-
ple que llarg, tan ampla com el solc talat 
en mig del bosc d’avets i pins de la pista 
d’esquí mes mítica de totes les d’Andorra, 
es converteix en un lloc en si mateix: una 
àmplia plaça d’encreuament de camins i 
lliscaments  capriciosos d’esquiadors. 

La plataforma esquiable no només reu-
neix la muntanya amb el poble de Soldeu 
(abans inconnexos), la natura amb l’ar-
tifici urbà (abans antagònics), sinó que 
configura un espai de coexistència cordial 
entre ells.

Dos nous paisatges emergeixen amb la 
intervenció. A la superfície superior apa-
reix, surant en l’aire, un nou calm, paraula 
que nomena les planícies estèrils cober-
tes per sofertes festuques en els cims de 

les muntanyes, subvertint l’etimologia 
del terme, ja que ni està el cim, sinó en el 
seu declivi, ni s’assenta sobre un rocam, 
sinó que sura sobre un tauler de formigó 
armat recolzat sobre setze bigues d’acer, 
tensades per un sistema de quatre ten-
dons que traccionen les bigues-calaix, a 
través de dos puntals desviadors cadas-
cuna. Han estat necessàries 3.000 tones 
d’acer estructural, 2.000 tones d’acer 
armat i 100 kilòmetres de cable per cons-
truir-la.

Aquest nou calm antròpic, com tota 
planícia, es resisteix a la representació 
topogràfica; un camp prolífic per on va ir-
rompre la digitalització de l’arquitectura. 
Donada la seva naturalesa sistemàtica i 
abstracta, la representació topogràfica 
digital va esdevenir operativa, permetent 
la seva intensificació i transformant el seu 
caràcter purament representatiu i des-
criptiu a un generatiu i engendrador. 

>>>Les dimensions de la plataforma estan adequades a les necessitats 
funcionals de la infraestructura de la competició i de l'operativa de la 
estació mentre es celebren les competicions.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La transformació que suposarà per a 
Soldeu la construcció de la plataforma 
esquiable és la d’un canvi de paradig-
ma: Soldeu passarà a ser un poble a 
peu de pistes. 

Conceptualment el projecte es genera 
a partir de tres potencials molt defi-
nits: primer, el potencial de la Pista de 

l’Avet de transformar-se en un estadi 
de competició de nivell mundial, que 
ajuda a posicionar Grandvalira i An-
dorra com a destinació de l’alta com-
petició amb el reclam turístic que això 
comporta. Segon, pal·liar la manca 
històrica de les places d’aparcament 
a Soldeu que no permet que assolei-
xi tot el seu potencial com a “ressort” 
d’esquí. Tercer, el potencial de les 
grans infraestructures sobre el terri-

tori  per no només remeiar el paisatge 
malmès, sinó de generar-ne un de nou 
que assumeixi l’agenda ambiental en 
la seva gènesi.

El projecte està compost per dos ele-
ments de tipologies molt diferents, la 
plataforma esquiable a 35 m d’alça-
da sobre el nivell del riu, i amb una 
llum mitjana de prop de 70 metres i 
l’edifici d’aparcament amb una ca-

pacitat d’aproximadament 450 vehi-
cles i camions logístics de les curses 
internacionals. La continuïtat a nivell 
de la coberta de l’aparcament amb 
la plataforma esquiable és el que el 
fan singular: perllonguen la muntanya 
mitjançant un pont paisatge.

Les dimensions de la plataforma es-
quiable  estan adequades a les ne-
cessitats funcionals de la infraestruc-
tura de la competició i de l'operativa 

de l'estació mentre es celebren les 
competicions i preparat per encabir la 
zona de debutants i un peu d’estació 
amb els serveis associats.

El conjunt de les dues estructures 
generen una continuïtat que equival 
a l’extensió de la muntanya fins a tro-
bar i connectar el poble de Soldeu. Els 
criteris que han fonamentat la solu-
ció adoptada estan basats en els se-
güents punts:

> Minimitzar l’impacte sobre el 
terreny
La plataforma és una enorme super-
fície que cal sustentar. S’ha fet un 
gran esforç per reduir al màxim els 
punts de contacte amb el terreny 
per d’evitar excavacions. Per tant la 
solució de tornapuntes per tallar la 
llum de les bigues de grans dimen-
sions ens permet reduir el pous de 
fonamentació. Aquesta estructura 
d’acer és similar a les pilones dels 

>>>Per tal de reduir la excavació per encabir l’edifici d’aparcament s’opta per aixecar sobre pilotis l’aparcament 
reduint així la seva petjada sobre el terreny i per tant evitant els moviment de terres. L’edifici actua com un podi 
sobre el qual es recolza la plataforma reduint la pesantor i donant lleugeresa amb les línies d’ombra evitatn la 
macla de l’edifici amb el terreny.

>>> La plataforma esquiable no només reuneix la muntanya amb el poble de Soldeu, sinó que configura un espai de 
coexistència cordial entre ells.
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ginys mecànics tan característics de 
les estacions d’esquí. L’acer ens dóna 
la rapidesa de fabricació i rapidesa 
d’acoblament per reduir al màxim el 
temps de construcció. 

> Soterrament dels aparcaments
Seguint les recomanacions de la Guia 
d’Integració Paisatgística de les es-
tacions d’equí alpí d’Andorra i aprofi-
tant les característiques del terreny, 

l’edifici d’aparcament de 450 places 
quedarà soterrat sota el nivell de la 
plataforma esquiable evitant l’impac-
te visual dels cotxes. La naturalització 
de la superfície de la plataforma i de 
la coberta del edifici de l'aparcament 
dóna continuïtat a aquesta superfície 
i la integra en el paisatge, que  efec-
tivament, equival a l’allargament de la 
muntanya fins al poble de Soldeu.

> Valorització del paisatge inferior 
de la plataforma
L’espai sota la plataforma esquiable 
està tractat com un paisatge en si 
mateix. Un nou tipus de paisatge on 
la filtració de llum natural a través de 
lluernes, la filtració i el cultiu de l’aigua 
treballaran per evitar el desert mineral 
característic de sota el pont. El projec-
te no vol relegar l’espai de sota la pla-
taforma esquiable com una resta, sinó 
que forma part integral de l'esquema 
de paisatge. 

> Valorització de la tradició 
constructiva d’Andorra
La solució estructural adoptada pren 
com a model l’essència estructural de 
les palanques tradicionals de les que 
només ens queden fotografies. Els 
puntals atirantats invertits i bifurcats 
ajuda a salvar la llum dels taulers i ens 
re-connecta amb la tradició de cons-
trucció de ponts de fusta pirenaica ja 
extinta.

El llegat d’aquesta infraestructura es 
mesura en cinc punts:

Convertir-se en una plaça regular 
per l’alta competició. 
La integració paisatgística de grans 
infraestructures.
El canvi de paradigma de 
transformar el poble de Soldeu en 
un peu d’estació.
L’edifici d’aparcament com 
catalitzador dels potencials 
urbanístics.
La connexió i accessibilitat des de 
Soldeu

✓

✓

✓

✓

✓

>>> La complexitat de l’obra és gran, ja que hi ha factors determinants, com per 
exemple, que l’estació ha de ser operativa durant tota la obra i aquesta està 
sotmesa a la climatologia d’alta muntanya, i el curt temps de construcció que es 
disposa, han condicionat les solucions constructives i ens han fet decantar cap a 
la prefabricació de la majoria dels elements estructurals.
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PROMOTOR: ENSISA   ·   PROPIETAT DELEGADA: GESPRO
ARQUITECTE: Max de Cusa Arquitectes · Orobitg Arquitectura i Urbanisme
ENGINYERS: Pondio Ingenieros amb Michel Virlogeux
 Guillem Valdés Enginyer Consultor
 Orobitg Enginyeria
ENGINYERIES de SUPORT: Proterra · JC Ingenieros · Arquitectura Agronomia
CONSTRUCTORA: UTE Cevalls-Copsa - Locubsa

DADES PROJECTE

El calendari molt exigent ha condicionat a que totes 
les estratègies i solucions constructives adoptades 
redueixin al màxim possible el temps de construc-
ció. Es per això que s’ha optat per la fabricació en 
taller i la prefabricació de la majoria dels elements  i 
l’acoblament “insitu”. També s’ha optat per la estra-
tègia de la independència estructural de la platafor-
ma esquiable i l’edifici d’aparcament , per que pu-
guin ser construïdes simultàniament i reduir temps.

1. Plataforma Esquiable: Estructura d’acer fabrica-
da a taller i ensamblada a l’obra amb una coberta 
vegetal, és un pont verd, amb obertures estratègi-
cament situades per fer del espai sota el pont un 
paisatge particular. Està conformada per 16 grans 
pòrtics d'una mitjana de 70m de llum. La seva su-
perfície tot just arriba als 9.000m2.

2. L’aparcament és una estructura de formigó amb la 
majoria de la coberta vegetada i una plaça. És un edi-
fici que te la característica d’estar elevat i soterrat al 
mateix temps. Es composa de tres plantes d’aparca-
ment amb 450 places. 

>>> L’estratègia 
estructural de 
la plataforma 
esquiable pren 
prestada una 
solució típica i 
molt present en les 
velles palanques 
andorranes, que 
no és altra que la 
d’utilitzar el puntals 
amb tensors, en 
aquest cas invertits, 
per aguantar les 
grans llums del 
tauler del pont, que 
en el nostre cas van 
de 65 a 90 metres.



www.cevalls.com

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

Tel. (+376) 877 900
cevalls@cevalls.com

www.locubsa.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.copsaandorra.com 

Passatge Antònia Font Caminal 1
despatx 601 

AD700 Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 87 73 00

copsa@copsa.ad

UTE Plataforma Esquiable de Soldeu



Enginyeria i propietat delegada de la Plataforma esquiable de Soldeu

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

Infraestructures viàries Estructures d’edificació Obra civil Geotècnia Plans parcials

Carrer Na Maria Pla, 33 · 3r, 1a
AD500 Andorra la Vella

Tel. +376 808 640
Fax +376 861 480
jmvila@gespro.ad
www.gespro.ad

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

www.unifor.adOHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL
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Obres 
emblemàtiques
Darrerament s’està parlant molt de les obres emblemàtiques però tot i la seva gran importància 
i rellevància, no ens haurien de fer perdre el focus sobre el que és realment important.

Una obra singular té característiques que per defi nició li confereixen el qualifi catiu d’única 
però dins d’aquestes característiques no hauria de fi gurar mai el control de qualitat que s’hi ha 
realitzat.

TEXT: JM COMES CANAL / ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS. DG DE PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL

Malauradament al Principat d’An-
dorra la fi gura del control de qualitat 
és un acte voluntari i de responsa-
bilitat que honora al que ho fa, però 
que no gaudeix del recolzament de 
cap reglament ni llei i en alguns ca-
sos s’acaba convertint en un factor 
de singularitat. Amb això no vull dir 
que no es facin controls de qualitat 
en les construccions ni que no hi 
hagi gent compromesa amb aques-
ta practica, el que vull fer palès amb 
aquest escrit és que un indicador 
del desenvolupament tecnològic 
d’un país com és la cultura de la 
qualitat, no té cap recolzament nor-
matiu i això fa que sigui la voluntat 
dels agents que intervenen en una 
construcció o la importància/singu-
laritat de la mateixa, les que fan que 
s’implanti o no un control de quali-
tat en la construcció.

El problema de tota idea no és la idea 
en si mateixa, sinó la implementació 
que hom fa de la mateixa. En el cas 
de la qualitat, el problema és garan-
tir-ne la seva pròpia implementació i 
per això el millor instrument que te-
nim és el control de qualitat.

Però es tracta que el control de qua-
litat no sigui només optatiu i sotmès 
a la bona voluntat dels agents impli-
cats, el control de qualitat ha de ser 
imprescindible i necessari i abastar 
totes les unitats constructives; no-
més així tindrem una garantirà real 
de què la construcció reuneix la 
qualitat que hom li pressuposa.

PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL  
porta vint-i-nou anys treballant 
des del país per tal de que aquest 
objectiu sigui factible: assolir un 

país on la cultura de la qualitat si-
gui necessària e innegociable i on 
la seva implementació no sigui un 
acte de bona voluntat sinó un tret 
distintiu de la manera de treballar 
del país. Però per fer-ho cal gent 
compromesa i valenta i cal recolza-
ment institucional perquè tothom 
segueixi les mateixes regles (enca-
ra que siguin criteris de mínims). 
En aquest objectiu ens trobaran 
sempre i animen a tothom a que ho 
reclami en el seu dia a dia (quan es 
llogui o compri un habitatge, quan 
algú ens pregunti que podem mi-
llorar, quan parlem amb els polí-
tics,...)

La qualitat no pot ser mai un fet em-
blemàtic ni singular, ha de ser una 
necessitat i com a tal innegociable i 
irrenunciable. 

tiques
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

INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES

CONTROL D’ESTRUCTURA METÀL·LICA



LLOGUER I MUNTATGE
· Bastides
· Plataformes
· Muntacàrregues i elevadors d’obra

CIMBRES I ENCOFRATS
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La importància del 
control de la seguretat i de la salut 

en obres de construcció
La prevenció en riscos laborals té com a objectiu evitar o minimitzar les situacions que poden ocasionar qualsevol 
afectació a la salut o benestar als treballadors. D’aquesta manera ens permet actuar abans que apareguin incidents 
que puguin ser origen de sinistres laborals. 

El treball en la indústria de la construcció comporta, en un índex molt elevat, els contratemps dels accidents i 
malalties laborals. En aquest sentit són molts els riscos als quals es troben sotmesos els treballadors, caigudes a 
diferent nivell, atrapaments, talls, electrocucions, etc.

TEXT: EQUIP TÈCNIC UNIDA QUALITAT I PREVENCIÓ

En una obra com la Plataforma Esquiable 
de l’Estació de Soldeu, on la complexitat del 
control de la seguretat i de la salut, tant pel 
volum a executar, com per la diversitat de 
treballs que s’han realitzat, en alguns casos 
de molta dificultat tècnica, era indispensable 
realitzar un bon control de seguretat extern 
amb un seguiment setmanal i continu, per 
evitar accidents laborals greus i garantir l’èxit.

Però, quins són alguns dels passos a 
tenir en compte per fer una bona im-
plementació de la Llei 34/2008 de la 
seguretat i de la salut, al sector de la 
construcció, i en concret del Reglament 
de Seguretat i de Protecció de la Salut 
en Obres de Construcció?

Abans de l’inici de qualsevol obra, el pro-
motor, com a titular del centre de treball, es 
troba obligat a informar a les empreses que 
intervenen en la seva execució de les infor-
macions i instruccions que fan referència a 
la identifi cació dels riscos laborals existents 
i de les mesures de prevenció i control a 
implantar dins l’organització, incloent-hi 
aspectes com les funcions a desenvolupar 
per part dels actors que intervenen (Di-
recció Facultativa, contractista principal, 
subcontractista). Aquesta informació s’ha 
d’incloure en l’Estudi de Seguretat i Salut 
de l’obra.

Quan el Promotor contracti més d´una 
empresa contractista per executar 
ĺ obra, haurà d´assumir la cooperació i 
coordinació de les diferents activitats que 

s´executen en ĺ obra, de manera que tots 
els implicats en el procés constructiu que-
din informats dels respectius riscos, ja sigui 
donant les instruccions directament o mit-
jançant el Tècnic competent (que acrediti 
una experiència contrastada en el sector 
de la construcció i disposi, com a mínim, 
del nivell mitjà en PRL o d´altres formacions 
específi ques que l’habilitin) a qui s’hagi de-
legat aquesta funció. (intercanvi Projectes 
de Seguretat entre contractistes, Reunions 
de Coordinació de Seguretat i Salut, Coordi-
nació Vigilants de Seguretat, etc...).

Posteriorment, serà l’empresari principal, 
en aquest cas el contratista, contractat pel 
promotor, responsable de presentar a la Di-
recció Facultativa per la seva aprovació, el 
corresponent Projecte de seguretat i sa-
lut, seguint les pautes indicades en l’Estudi. 

El Departament Tècnic de UNIDA Quali-
tat i Prevenció, SA assessora i dóna servei 
a les empreses per donar compliment als 
requeriments esmentats anteriorment, 
des de la redacció d’Estudis i Projectes de 
Seguretat i salut i coordinacions en matèria 
de seguretat, fi ns a la realització de visites 
de seguiment a l’obra per comprovar el 
desenvolupament dels treballs respecte al 
correcte estat de les mesures de seguretat 
a aplicar, proposant mesures correctores i 
preventives en cas de detectar possibles 
desviacions.

Totes les parts implicades en l’execució 
d’una obra de construcció, han d’estar ple-

nament conscienciades en tot el que es re-
fereix a la prevenció dels riscos laborals, ja 
que es tracta d’una de les activitats indus-
trials on els índex de sinistralitat són més 
elevats. 

Existeixen diferents factors que infl ueixen 
en l’accidentalitat en aquest sector, segons 
la seva font aquests fan referència a perso-
nes, equips, materials i ambient de treball. 
Pel que respecta a les persones, són sense 
cap dubte, el referent a protegir dins de 
l’entorn laboral; en aquest cas infl ueixen 
també els aspectes tècnics, psicològics 
i socials. La lluita contra la sinistralitat no 
acaba únicament en l’adopció de les cor-
responents mesures de seguretat, si no 
també cal posar èmfasi en l’organització de 
la feina, de manera que cada treballador 
sigui l’adequat al seu lloc de treball. No po-
dem destinar persones sense formació a la 
realització de tasques que presentin un risc 
cap a la seva integritat (treballs en alçada, 
de soldadura, amb electricitat, conduc-
ció de plataformes elevadores, etc...). En 
aquest cas, és molt important conscienciar 
al treballador que la feina que desenvolupa 
comporta un risc  i de la necessitat de no re-
alitzar accions insegures que puguin acabar 
en un accident. 



Industrials col·laboradors de la Plataforma esquiable de Soldeu

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                    

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

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

tubs per micropilots

passadors Titan ferralla

malla electrosoldada

barres roscades i bulons



El vial d’accés a la plataforma esquiable de Soldeu i a l’aparcament està 
dividit en dues parts: una part que correspon a la primera fase del carrer 
de Regí, realitzada pel Comú de Canillo, que va des de la carretera general 
fins passada la zona d’aparcament de superfície.

ACCÉS PLATAFORMA SOLDEU

 Millora de l’accés

Z:\2018\OBRA PÚBLICA\OC0118 VIAL SOLDEU\1_PLANOLS\2_DARRERA_VERSIO\04_PLANTA GENERAL

Projecte : Plànol : Enginyer : Projectista :

Deliniació :

Propietat :

GUILLEM VALDÉS ENGINYER CONSULTOR
C/ Parnal 4, Baixos 2ª, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra

Tel: +376 867335  Mail: GVEC@andorra.ad

PLANTA GENERAL
19-03-2018

OC0118

1/125

04

TEXT: GUILLEM VALDÉS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

70 l’adv ENGINYERIA
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De per si, aquest tram suposa una mi-
llora de l’accés a la zona d’aparcament 
existent en superfície al peu del teleca-
bina, convertint l’accés actual en un vial 
reglamentari de 10 metres d’amplada, 
amb voravies a cada costat de 1,5 me-
tres d’ample cadascuna, i amb radis de 
vorada adaptats per a l’accés de vehi-
cles de tot tipus. 

Aquesta part comunal té uns 80 me-
tres de llargada, i el seu últim tram s’ha 
construït amb plaques prefabricades 
de formigó i llosa formigonada in situ 

sobre una estructura portant, formada 
per columnes i bigues carregadores, de 
formigó armat, formant un pòrtic a mig 
vessant.

A partir de aquest punt, en el tram 
d’obra executat per Ensisa, el vial es bi-
furca en dos: un accés a nivell superior 
cap a la plataforma, i un accés inferior a 
l’aparcament situat per sota de la plata-
forma esquiable. 

Infraestructures viàries Estructures d’edificació Obra civil Geotècnia Plans parcials

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

ENGINYERIA: Guillem Valdés
CONSTRUCTORA: UTE DRAGASA/PIDASA

UTE
Constructora Accés 
Plataforma Soldeu

Ctra. de la Comella, 11
AD500 Andorra la Vella

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

Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 STA. COLOMA – ANDORRA LA VELLA
(Principat d’Andorra)  ·  Tel. (+376) 721445

info@pidasaserveis.ad
www.gruppidasa.com

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS
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Avui en dia, els nous centres comercials han evolucionat, i 
s’han transformat en icones de convivència i estil de vida, 
reflex de les noves tendències, on comprar es converteix en 
tota una experiència per als sentits i on la qualitat va per 
sobre de la quantitat.

THE EMBASSY

Luxe, qualitat 
i exclusivitat

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ



Així és The Embassy, una proposta innovadora on el 
client es trobarà dins d’un món de luxe, amb fascinants 
espais oberts on viure experiències úniques. 2.500 m2 
dividits en quatre plantes. 

A la planta subterrània es trobarà amb Chef’s Table, 
l’espai gastronòmic avantguardista de primera línia, en 
forma de mercat gourmet, que compta amb xefs de 
gran prestigi internacional, amb un total de tres estrelles 
Michelin. 

A la planta baixa i primera planta, descobrirà un Con-
cept Store amb més de 100 marques exclusives i un es-
pai dedicat a l’art protagonitzat per Philippe Shangti, i en 
la segona planta, gaudirà d’un espai polivalent dedicat 
a tallers i esdeveniments, i tot obert cap a un gran atri 
central.

The Embassy era una idea seminal, que va anar evolu-
cionant donant lloc al que actualment és l’edifici El Di-
amant.

76 l’adv ARQUITECTURA 77l’advARQUITECTURA

L’unic espai  
comercial 
evolutiu 
d’Andorra, 
amb aquestes 
característiques. 

«Tant l’arquitectura com la 
decoració ha anat en la mateixa 
línia, espais oberts el més 
neutre possible, per donar-
li continuïtat a l’espai, sense 
barreres.»
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Aquest centre està ubicat al carismàtic edi-
fici El Diamant, creat per l’arquitecte Xavier 
Orteu, de l’estudi Orteu Riba Arquitectes, on 
tant l’exterior com l’interior no només sor-
prèn, sinó que sedueix i fascina. Orteu ens 
comenta que la idea inicial de la propietària 
Rosa Pons era la de construir un edifici icò-
nic i emblemàtic que acollís la nova seu de la 
Joieria Suïssa, les oficines i una nova joieria 
i rellotgeria amb espais més grans, habitat-
ges i aparcaments. El projecte va suposar un 
gran repte per a les dimensions i complexitat 
de l’edifici, però els va motivar moltíssim el 
fet de formar part d’alguna cosa molt més 
gran, que anava més enllà de la pròpia cons-
trucció, era el concepte que materialitzava la 
transformació de tot un país.

El plec de bases els demanava aquest concep-
te, una icona, el que ho va fer més abstracte 
que un concurs habitual, on el que preval és, 
entre altres coses, l’aplicació d’un programa 
de necessitats. I el que semblava que seria un 
obstacle, es va convertir en un avantatge que 
els va fer créixer a l’hora de crear.

En tot moment va estar present l’essència 
del projecte: la joia. Això els va fer treballar 
principalment la volumetria, inspirant-se en 

les formes naturals, amb elements d’origen 
mineral desenvolupant idees, de vegades 
amb unes referències menys constructives 
i més conceptuals.

L’edifici és una representació de contrastos 
de la natura. La façana principal simbolitza 
la puresa i brillantor d’un diamant, i això es 
va aconseguir utilitzant la pell de vidre, un 
mur cortina amb vidres de diferents ca-
racterístiques, que dóna una relació amb 
l’entorn bastant interessant i crea reflexos, 
transparències, és extraordinari el que pot 
oferir. Les relacions que es van creant de 
dins cap a fora i de fora cap a dins són molt 
complexes. La part posterior és una repre-
sentació de la rugositat i duresa de la roca.

El vidre té un tractament per protegir de la 
llum, per això es veu fosc, però quan l’edi-
fici s’il·lumina, es reflecteix a l’exterior i es fa 
molt més transparent. De nit crea un focus 
d’il·luminació a l’espai i al mateix temps ge-
nera un pol d’atracció.

És una façana viva, amb gran interès visual, 
que es projecta i varia constantment, ja que 
fa de mirall i es reflecteix tot l’entorn, el cel, 
les muntanyes, ...

L’aposta en aquest centre ha estat prioritzar la 
qualitat en vers la quantitat. La qualitat és l’es-
pai. El gran atri central de The Embassy dóna 
una riquesa d’amplitud i és la interconnexió 
amb tot el centre.

El disseny ha estat el més neutre possible, per 
unificar espais i no condicionar als expositors. 
Zones més fresques, més obertes, lleugeres, 
lluminoses. No s’ha volgut donar una imatge 
tradicional, rústica, clàssica, per això s’han uti-
litzat materials molts clars, de baix manteni-
ment i gran durabilitat. Els colors són lleugers, 
diferents tonalitats de gris i el sostre blanc, 
amb unes línies que van marcant unes traces.
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Quan es va acabar l’edifici El Diamant, l’espai destinat al Centre Comercial no-
més era una estructura en brut, amb una distribució principal i el gran atri. 

El primer que es va fer va ser 
el baixant del riu i pas per a la 
fauna, que creua per sota la 
rotonda. També es va fer una 
estructura per protegir les 
línies de telecomunicació amb 
França que es converteix en un

La il·luminació s’ha integrat molt amb l’arqui-
tectura. S’ha creat una malla independent a 
terra i al sòl, on la traça de la lluminària va 
referenciada. És a força de Led’s continus i 
focus que donen llum a uns punts però que 
també estan sostinguts a dins d’aquesta ma-
teixa malla. 

Petits tocs de daurat li donen el punt de 
distinció sense aclaparar. S’ha tingut espe-
cial cura amb les mampares que separen 
els diferents córners i les zones comunes al 
voltant de l’atri. Les baranes són de vidre per 
donar-li transparència a tot l’entorn.

S’ha treballat molt per aïllar bé l’edifici. Els 
vidres són amb càmera, amb un bon com-

portament tèrmic. Els sistemes de climatit-
zació estan fets amb aerotermia, amb ma-
terials i elements eficients energèticament, 
que tenen bons consums.

The Embassy, centre carismàtic on es respi-
ra glamour, encant, un carisma audaç, fruit 
de la visió empresarial i comercial de l’em-
presària Rosa Pons i les seves filles Meritxell 
i Mireia, obre el camí per l’aposta de grans 
projectes que formen part del paisatge i la 
vida de la gent del país. 

PROJECTE: The Embassy
ARQUITECTURA: Xavier Orteu
ENGINYERIA: Xavier Beal, Beal AEC enginyers 
CONSTRUCTORA: Modernes Construccions



Arquitectura i enginyeria de The Embassy

a r q u i t e c t e s

Av. Doctor Mitjavila, 17-Baixos

AD500 - Andorra la Vella

(+376) 835 200 / 835 260

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

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

    @orteuriba _ arquitectes

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

www.cmodernes.com EMPRESA CONSTRUCTORA THE EMBASSY

enginyeria d’estructures

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



Industrials col·laboradors de The Embassy

Avinguda Príncep Benlloch, 6 A, 1r, 3a · AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d'Andorra) · Tel. 825 328 · Fax 863 974 · sepir@andorra.ad

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT DE SISTEMES D’ALARMA · CONTROL D’ACCÉS DETECCIÓ I EXTINCIÓ AUTOMÀTICA 
D’INCENDIS · DETECCIÓ DE MONÒXID DE CARBONI · CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ · SEGURETAT FÍSICA · CONNEXIÓ 
A CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

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

SERRALLERIA 
LOPEZ & LOPEZ

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

· Estructures metàl·liques
· Fabricació de baranes: inox, ferro, ...

· Portes: basculants, corredisses, seccionals, abatibles o de vianants
· Escales interiors i exteriors

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

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

SUBMINISTRAMENT, REPARACIÓ I MOTORITZACIÓ 
DE TOT TIPUS DE PERSIANES, CORTINES, 

TENDALS I MOSQUITERES

Camí Ral, núm. 1 | Local comercial B 4
AD500 ANDORRA LA VELLA

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



Industrials col·laboradors de The Embassy

Ctra. dels Cortals · Mag. Parrot · AD200 ENCAMP
Tel. +376 833 620 · Fax +376 833 621 · marbre-jesus@andorra.ad

L’evolució del sector petri ens 
presenta nous materials que 
combinen l’aparença senyorial del 
marbre amb les característiques 
físiques de la pedra sinteritzada. 

La resistència a les taques, químics 
o calor converteixen Neolith en una 
de les millors opcions per a acabats 
en espais exclusius.
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Schindler

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

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



Industrials col·laboradors de The Embassy Industrials col·laboradors de The Embassy

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

Tel. +376
 84 02 02  ·  Mòb. +376 

64 37 47

AD400 La Massana  ·  david@simac10.com

PAVIMENTS 
PORCELLÀNICS 
DE GRAN FORMAT

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

SERRALLERIA JC INSTAL·LACIÓ 
DE PERSIANES

Av. de la Bartra · Ed. Valira Nova Esc H - 2n · AD200 Encamp  · Tel. 324863  · pintureslima@andorra.ad 
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El disseny de l’edifici va sorgir del 
concurs d’idees per a aquest projec-
te, destinat als professionals de l’ar-
quitectura del país, que va guanyar 
l’arquitecte Jordi Batlle Jordana. 

Batlle va presentar el seu projecte, 
com un edifici singular i funcional, 
que estableix un diàleg amb l’església 
de Santa Coloma, que es troba a uns 
100 metres de la nova construcció. 

TEXT: REDACCIÓ · FIGURES: JORDI BATLLE JORDANA
FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESPAI COLUMBA · SANTA COLOMA

Diàleg entre 
Església i Museu

«L’edifici de les pintures 
murals de Santa Coloma vol 
ser un referent arquitectònic 
contemporani,  que es projecta 
cap a la capella romànica»
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El terreny escollit per a l’edifici, amb 
l’espai museogràfic i amb les pintu-
res murals de Santa Coloma, està 
desvinculat de l’entorn immediat de 
l’església i del nucli històric del poble. 

L’edifici de 251 m² es compon de dos 
volums que s’encaixen entre ells:

 · Un volum de formigó vist, amb 
un acabat d’alta qualitat, on es troba  

la zona d’entrada i la recepció, una 
petita reserva i uns sanitaris.  El ci-
lindre que engloba l’escala, també de 
formigó vist, dóna accés a la planta 
principal, amb un ascensor a la part 
central.  

 · Un volum amb estructura de 
fusta en equilibri sobre el primer, 
assegurat mitjançant  ancoratges 
metàl.lics,  que alberga les pintures 

>>> La fragilitat d’un 
campanar de gairebé 
20 metres d’altura 
construït al segle 
XII es reprodueix en 
el delicat equilibri 
entre els dos volums 
del nou edifici.

>>> Reforç de l'eix de l'església

>>> Valorització de l'espai públic

>>> Creació d'una 
pantalla vegetal: 

més intimitat 
en un entorn 

hostil

<<< Enllaç visual entre la sala d'exposicions i la capella

<<< Parament metàl·lic perforat 
i d'aïllament d'alt rendiment

Prefabricació del volum d'exposició: 
estructura metàl·lica en gelosia

Encaix dels volums

Volum d'entrada i circulació: 
formigó llis

>>> Església de Santa Coloma, 
element estructural del projecte

Enllaç peatonal

>>> Alçat Sud-Oest

«Formalment el projecte 
reprodueix, d’una certa 
manera, l’esquema de 
l’església seguint el mateix 
eix vertebral absis-nau-
campanar»



murals romàniques i l’espai d’expo-
sicions, amb un finestral que per-
met contemplar la capella i filtrar la 
llum natural. Aquest volum és una 
estructura de fusta recoberta per 
l’exterior d’Alucobond en totes les 
cares, amb petites plaques d’acer 
inoxidable brillant, que evoca un cel 
estrellat. 

L’espai d’exposicions es divideix en 
dues parts. Una zona tancada i pro-
tegida on s’exposen les pintures mu-
rals, i un altre espai obert, amb llum 
natural filtrada.

Aquestes zones estan climatitzades 
per mantenir uns nivells constants de 
temperatura i humitat.

Els marcs de les portes i les baranes 
són de ferro galvanitzat sense tracta-
ment; el paviment de l’espai d’exposi-
ció és de fusta i la resta de l’edifici de 
formigó.

Formalment el projecte reprodueix, 
d’una certa manera, l’esquema de l’es-
glésia seguint el mateix eix vertebral 
absis-nau-campanar: l’espai reservat 
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>>> Alçat Sud-Est

Avinguda 
d'Enclar Carrer Verge 

del Remei



ARQUITECTURA: Jordi Batlle Jordana
ENGINYERIA D'ESTRUCTURES:  
Beal AEC enginyers
CONSTRUCTORA: LOCUBSA

a les pintures murals es correspon a 
l’absis original de l’església, conser-
vant la seva geometria i proporcions; 
l’espai d’exposició es correspon a la 
nau central i la circulació vertical es 
correspon al campanar.

L’Espai Columba vol ser un edifici 
singular capaç d’imposar la seva pre-
sència en un entorn hostil, un referent 
que es projecta cap a la capella. 

L’arquitecte volia crear mitjançant el 
finestral una tensió que unia la cape-
lla i el nou espai de les pintures mu-
rals, que un dia es van arrencar del 
monument original. 

Aquesta idea s’ha perdut en el mo-
ment que el projecte museogràfic 
ha col·locat un vinil a tota la vidriera, 
creant un espai tancat sense relació 
amb l’entorn. 
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>>> El lloc reservat a la projecció d’imatges fa la transició entre els dos espais.

>>> Secció longitudinal

PINTURES 
MURALS PROJECCIONS EXPOSICIONS

RECEPCIÓ



Enginyeria i industrial col·laborador de l’Espai Columba

Empresa constructora de l’Espai Columba
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

Carretera d’Aixovall s/n
Edifici Codi, planta 3, local 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Mòb. 341023 - Tel. 843580
fusteriasilgar@andorra.ad

enginyeria d’estructures

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



Industrials col·laboradors de l’Espai Columba

als vostres projectes
donem forma

Prat Salit, 9 · ofi cina: +376 721 365 projectes@novelecandorra.com

COL·LABORADOR IL·LUMINADOR DE L’ESPAI COLUMBA

Ctra. d’Arinsal · Darrera gasolinera · Tel i fax 838 777 · AD400 La Massana  // BUSCA A FACEBOOK: LA GESPA GARDEN CENTER

JARDINERIA INTEGRAL · VENDA DE PLANTES D’INTERIOR I EXTERIOR · DECORACIÓ D’INTERIOR I EXTERIOR
MOBILIARI DE JARDÍ · FITOSANITARIS · SOLUCIONS PEL REC · ACCESORIS I EINES

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



Industrials col·laboradors de l’Espai Columba

Més de 60 anys 1951-2019

1968
2019

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.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:



Tres generacions dedicades al negoci de l'hostaleria que, amb el pas del temps 
han vist néixer i créixer el domini de Grandvalira. Els seus inicis es remunten a 
poc abans dels anys seixanta, quan l'àvia Rosa, amb el seu petit però acollidor 
establiment "La Chaumière" (actualment, la pizzeria L'Avet), es dedicava a donar 
menjar als treballadors que contruïen l'estació i als turistes que venien de França 
o es dirigien al port d'Envalira. A poc a poc, la Rosa va veure l'oportunitat de donar 
allotjament a aquells viatgers, i d'aquesta manera, va començar a escriure's la 
història del que avui dia és l’Hotel Naudi.

TEXT: HOTEL NAUDI & IVAN MORANTE · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

HOTEL NAUDI · SOLDEU

Arrelat al poble
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Um de nobit, 
quiaepellore veniati 
alias sum rate il mil 
nonsequam iure si

L'Hotel Naudi, actualment en mans 
de la tercera generació, es va re-
novar completament el desembre 
del 2018, i va conservar només la 
façana. 

Són 28 habitacions distribuïdes en 
quatre plantes amb vistes a la mun-
tanya i al poble de Soldeu i tres sui-
tes (Marc, Mia i Oli, que donen nom, 
les dos primeres als fills del matri-
moni que avui dia està al capdavant 
del negoci i, la darrera, a la mascota 
de la família). 

Aquesta renovació coincideix amb el 
relleu generacional de Michel Naudi i 
la seva esposa, Ramona Larregola, 
al seu fill, Marc.

L'Hotel Naudi és l'establiment insíg-
nia del grup, que també es compon 
de l'Hotel Xalet Montana (construït 
l'any 2000) i la pizzeria L'Avet. Més 
de cinquanta anys dedicats a crear i 
compartir experiències amb tots els 
seus hostes, procedents de França, 
el nord d'Europa, Espanya, Portugal, 
Anglaterra, ... 

Situat en un entorn estratègic, a 
peu de pistes del sector Soldeu de 
Grandvalira, i amb un accés molt fà-
cil, l'Hotel Naudi, s'ha convertit avui 
dia en un punt de parada obligada, 
tant per a viatgers com per a gent 
del país, per gaudir d'un bon àpat 
en companyia, de les magnífiques 
vistes que ofereixen la terrassa i el 
restaurant panoràmic de les pistes 

de la Copa del món d'esquí alpí de 
Grandvalira (l'Avet, del sector Sol-
deu, i l'Àliga, del sector El Tarter.

Un hotel amb essència cent per cent 
familiar, on es dóna molta impor-
tància al tracte proper i a fer sentir 
als hostes "com a casa". L'aposta de 
la tercera generació passa per con-
servar l'esperit i el "savoir faire" dels 

seus inicis i oferir una bona gastro-
nomia amb marques referents de 
diversos productors i del bon xam-
pany,  com Maison Ruinart. 

Una nova etapa en què cada detall 
s'ha triat amb un afecte especial 
amb la voluntat de satisfer els qui 
ens visitin.



>>Els materials emprats persegueixen crear uns espais moderns amb 
calidesa.
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Um de nobit, 
quiaepellore veniati 
alias sum rate il mil 
nonsequam iure si

antiga, està coberta amb una co-
berta inclinada de fusta, alumini i 
vidre a una aigua; en aquesta zona 
hi ha el saló panoràmic ampliat. 

A la resta de plantes, s’ha reduït el 
nombre d'habitacions de nou a set 
unitats, ja que cadascuna dispo-
sa de 20 m2 de mitjana, amb una 
cambra de bany semi-oberta.

 

A la planta sotacoberta, hi ha 
tres suites i una sala de massat-
ges. Cada suite disposa de 30 m2  
aproximadament i d’una cambra 
de bany amb una banyera exemp-
ta, una dutxa i un pica integrada a 
l´armari, tot amb vistes a les pistes. 

A les façanes de l’hotel s´han can-
viat les finestres que hi havia per 
unes d’alumini d’imitació de fusta. 
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En la reforma de l’hotel s´ha plan-
tejat la reforma integral de totes 
les plantes, així com l’ampliació, 
en la part sud, de la planta -2, la 
planta -1 i la planta baixa, fins al 
límit de propietat a la planta bai-
xa, i s'ha reculat 50 cm en les al-
tres plantes. 

La part ampliada de la planta bai-
xa és la nova terrassa, i la terrassa 
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>>> Les suites disposen d’una 
cambra de bany amb una banyera 
exempta, dutxa i pica integrada. 

111l’adv

Un altre dels punts importants, 
és que l'hotel, amb la millora de 
l'aïllament a les façanes, les fines-
tres i els sistemes de calefacció-il-
luminació, és més sostenible ener-
gèticament, ja que té un consum 
molt menys elevat, i unes prestaci-
ons millors per a l´usuari. 

La part ampliada s´ha fet amb un 
revestiment de pedra com el que hi 
havia, amb emmarcats d’acer Cor-
ten a les finestres. 

En el projecte s'ha dissenyat la unifi-
cació de forats a la nova façana con-
nectant-los amb una xapa d’acer 
Corten i s'ha buscat una composició 

més oberta, fent que l’hotel millori 
les vistes i la il·luminació de les no-
ves estances.

Els materials emprats, com els tei-
xits, de colors grisos-marrons, per-
segueixen crear uns espais moderns 
però amb una calidesa molt elevada 
perquè l´hoste s'hi trobi com a casa.
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>>> La reforma 
de l'hotel 
augmenta les 
prestacions 
de què 
disposava 
el visitant, 
amb unes 
habitacions 
més grans, 
un saló amb 
una zona de 
solàrium i 
vistes a les 
pista de l'Avet 
i l'Àliga de 
Grandvalira, i 
un menjador 
amb unes 
dimensions 
més 
importants 
que l'hotel 
antic.

PROPIETAT: Hotel Naudi
ARQUITECTURA & FACILITIES MANAGEMENT: IMR / IVAN MORANTE PROJECTES

COL·LABORADORA: Ana Marzal Martinez (Arquitecte Tècnic)

ENGINYERIA INSTAL·LACIONS: JJT JAVIER JIMENEZ TIERNO
CONSTRUCTORA: Calbó Alta Muntanya
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>>> PLANTA BAIXA ABANS DE LA 
INTERVENCIÓ

>>> PLANTA BAIXA DESPRÉS 
DE LA INTERVENCIÓ«Un dels punts importants, és 

que l'Hotel amb la millora del 
aïllament en façanes, finestres 
i sistemes de calefacció-
il·luminació, és més sostenible 
energèticament»



Arquitectura & facilities management i enginyeria d’instal·lacions de l’Hotel Naudi Empresa constructora i industrial col·laborador de l’Hotel Naudi

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

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

IMR Grup

Javier Jiménez Tierno
Tel. 382310  ·  www.jjtenginyeria.com  ·  jjtenginyeria@gmail.com  ·  C/ Ciutat de Consuegra 10, 4t 3a · Andorra la Vella

• Redacció i execució posterior de projectes d’enginyeria d’instal·lacions 
de nova construcció o reforma

Empresa constructora de l’Hotel Naudi 
Ctra. General s/n · AD100 Soldeu · Principat d´Andorra
T. +376 870 560  ·  +376 870 561 · altamuntanya@grupcalbo.com

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

• Assessorament i tramitació per a l’obtenció dels ajuts del Pla Renova
• Etiquetes energètiques
• Informes de millora d’eficiència energètica per aconseguir reduir el consum elèctric i de 

calefacció
• Estudis termogràfics de tancaments per proposar millores de reducció de les despeses de 

calefacció
• Estudis termogràfics de quadres elèctrics, per verificar el funcionament adequat de les proteccions 

elèctriques
• Assessorament gratuït sobre la reglamentació necessària



4093 KRM TSD
Control d’estada per 
regulació de sistemes de 
calefacció i aire condicionat 
mitjançant el protocol 
domòtic KNX.
Una solució integral idònia.

CREACIÓ I EXECUCIÓ PROJECTE DOMÒTICA DE L’HOTEL NAUDI

COMFORT CLICK  BOS
Software de gestió integral 
per al control de sistemes 
tant en petits espais com en 
grans instal·lacions.

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

donem forma
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En el propòsit d’afrontar un projecte per al control de la calefacció d’un 
establiment de  grans dimensions com és un hotel, s’ha de tenir en compte 
que el confort del client ha de ser un variable i no un valor fi xe. És a dir, 
la proposta que ofereixi l’hotel com a experiència al seu client ha de ser 
prou dinàmica com per poder adaptar-se a les necessitats d’aquest, però 
sempre pensant en controlar la despesa que aquesta experiència genera.

 HOTEL NAUDI · DOMÒTICA

Control i fl exibilitat 
del clima

«Qui ha d’executar les accions 
proposades al sistema no ha de tenir 
grans coneixements informàtics, ni tan 
sols de terminologia relacionada amb 
el sistema de clima instal·lat a l’Hotel»

A dia d’avui hi ha bastants sistemes 
de control en el mercat. Tots ells 
poden oferir avantatges a l’hora de 
controlar la despesa per part del 
client. Tanmateix, en la recerca del 
material adequat per aquest projec-
te, un dels paràmetres que vam as-
sumir com a indiscutible va ser que 
la disposició visual amb què l’usuari 
s’hauria de trobar a l’hora de fer fun-
cionar el sistema fos molt intel·ligible 
i senzilla en els seu ús. La persona 
que ha d’executar les accions pro-
posades al sistema no ha de tenir 
grans coneixements informàtics, ni 
tan sols de terminologia relacionada 
amb el sistema de clima instal·lat a 
l’Hotel. En  aquest sentit, el treball 
de l’integrador és bàsic, ja que de 
la seva feina prèvia a l’hora d’inter-

pretar el funcionament del sistema i 
de l’establiment, es derivarà aquesta 
comoditat d’ús de què parlem.

Arribats a aquest punt de l’avant-
projecte i un cop analitzades totes 
les necessitats del client, la funció 
de Novelec és adequar un projecte 
amb tots els materials necessaris 
per a dur a terme un control efi cient 
de la temperatura. L’Hotel, com a 
client de Novelec, mostra les seves 
inquietuds en diverses entrevistes, i 
d’aquesta informació extreta, es des 
d’on l’equip de Novelec comença 
a treballar per presentar la solució 
adequada, inequívoca, i més adap-
tada a les necessitats plantejades. 

La tria de material JUNG per a l’obra 
de l’Hotel Naudi, va ser una decisió 
relativament senzilla. El client volia 
poder controlar el funcionament de 
les habitacions de manera que els 
esdeveniments possibles poguessin 
tenir refl ex a l’hora de gestionar la 

temperatura de les mateixes. L’es-
tada d’un client a l’Hotel passa per 
diverses fases des de la mateixa re-
serva, fi ns a les hores prèvies a l’ar-
ribada en què s’activa una corba as-
cendent de temperatura, per arribar 
al moment de l’entrada a l’habitació, 
que en si, és un moment important 
on s’estableix el primer feedback del 
client respecte a la relació que esta-
blirà amb l’Hotel a partir d’aquesta 
primera experiència.

Aquest mateix client, sortirà de l’ha-
bitació i tornarà a entrar. I així vàries 
vegades durant la seva estada. En el 
control de tots aquests factors i en 
com actua la temperatura en cadas-
cun d’aquests episodis, restarà la re-
llevància de saber si la feina feta des 
de la domòtica està a l’alçada del 
confort desitjat per l’usuari, així com 
de la satisfacció del client (Hotel) en 
veure refl ectit un control adequat i 
senzill i una resposta satisfactòria 
del seu usuari. 



Industrials col·laboradors de l’Hotel Naudi

Av. Sant Joan de Caselles, 12 · AD100 Canillo · Andorra · Tel. +376 824 225 · lacasapetita@lacasapetita.ad

www.lacasapetita.ad

L’experiència de l’espai 
es troba en l’elegància dels acabats

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS



Industrials col·laboradors de l’Hotel Naudi Industrials col·laboradors de l’Hotel Naudi

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

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

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

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

GRUP RULL

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



Industrials col·laboradors de l’Hotel Naudi Industrials col·laboradors de l’Hotel Naudi
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Connectivity Solutions

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

Venda, lloguer, 
instal·lació i manteniment

J811235
Terra Vella, 7 · Andorra la Vella

tecnovit@tecnovit.ad

www.siepandorra.com

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:

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000



El projecte era inicialment simple, la reforma d’una cuina particular en un habitatge. Les característiques 
dels espais així com la voluntat de millorar la funcionalitat i lluminositat general permeten fer una 
proposta molt més intensa, tot i mantenint el pressupost inicial de reforma a la cuina.

TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

REFORMAR UNA CUINA PER METAMORFOSAR L‘ESPAI “DE DIA” D’UN HABITATGE 

Metamorfosar  L‘ESPAI 
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En efecte, el projecte ha permès tre-
ballar els espais annexos a la cuina, 
és a dir, el menjador, la sala d’es-
tar, així com l’entrada del habitatge. 
Aquesta intervenció permet homo-
geneïtzar els espais i fer-ne un de sol, 
que no només es pot tancar segons 
necessitats, sinó que permet un ús 
molt més flexible i agradable en tot 
moment. Una gran flexibilitat i conti-
nuïtat entre els usos i espais convida 
a apropiar-se i donar-li ús al conjunt 
del espai diàfan. 

Trobar una sola atmosfera, imatge i 
estil per a una entrada, cuina, menja-
dor i sala d’estar, va ser un dels grans 
reptes del projecte.

El petit canvi de nivell entre cuina i 
menjador amb la sala d’estar gene-
rava abans de la intervenció una bar-
rera arquitectònica important, una 
escaleta i una barana partien l’espai. 
La proposta vol generar una gran 
escala-bancada per facilitar el retro-
bament al voltant de la llar de foc i 

permetre difuminar els límits dels 
usos possibles...

De manera general es proposa una 
volumetria molt lluminosa i neutra 
que permeti a través d’uns elements 
de fusta verticals, marcar i aportar 
vibració a l’espai, a la vegada que es 
genera un element matèric repetitiu 
i ritmat que homogeneïtza tots els 
espais.

La cuina, com a element funcional 
de gran ús pels clients, s’organitza al 
voltant d’una gran illa, que ara, gràci-
es a les obertures realitzades gaudeix 
d’una gran lluminositat i visibilitat 
cap a l‘exterior. La composició de la 
mateixa, així com el repartiment dels 
diferents elements permet una fun-
cionalitat màxima i molt optimitza-
da, inspirada en les cuines dels grans 
restaurants (amb circuit brut i net).

Un panell mòbil de molt grans di-
mensions, permet dividir l’espai de 
dia amb l’entrada quan així ho desitgi 
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el client. Replegat, aquest element 
s’integra perfectament en l’espai.

La llar de foc es crea com un altre 
d’aquests ritmes verticals que com-
posen l’espai, amb un treball de pro-
porcions i d’integració, format per 
uns marcs de ferro negre de gran 
personalitat i contrast, permeten ge-
nerar un suport per a la televisió que 
la deixa girar de manera còmoda i fà-
cil, per facilitar una visió confortable 
de l’espai menjador.

En definitiva un projecte que a través 
de l’arquitectura permet integrar i 
flexibilitzar diferents usos per allu-
nyar-se de la divisió i permetre la 
congregació en harmonia amb uns 
espais de qualitat. 

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI:
MIQUEL MERCE  ARQUITECTE
COL·LABORADORA: Daniela Guardia
CONSTRUCTORA: Construccions Viana



Arquitectura i empresa constructora de la reforma d’un habitatge Industrials col·laboradors de la reforma d’un habitatge

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

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

ARC DE MARBRE SL
Av. Santa Coloma, 31 · AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 824408  //  +376 391006
arcdemarbrexemeneies@gmail.com

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

SEMPRE CREANT 
ESPAIS ÚNICS I INNOVADORS



Industrial col·laborador de la reforma d’un habitatge

TRANSPORTS

Mudances ben fetes a preus raonables

MUDANCES

n +376 377 300    ·  J +376 727 737    ·  Ç mnsarria@hotmail.com

La nostra prioritat és l’excel·lència del servei

> Servei nacional i internacional
> Muntatge i deSMuntatge de MobleS

> treballeM elS diSSabteS
> diSpoSeM d’elevador propi

> buideM localS i piSoS

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Avinguda del Pessebre, 44, PIS 2n 1a
AD700 Escaldes Engordany

Tel. 608861 – 349162
electricitatnem@gmail.com

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

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

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

C/ de les Escoles 35 · Ed. Xalet Pobladó - AD500 Santa Coloma (Principat d’Andorra) · T (+376) 723 937
M (+376) 322 343 - 358 707 · www.construccionsramilo.com · construccionsramilo@gmail.com    

PEDRA NATURAL RAMILO
CONSTRUCCIONS

LÍDER EN VENDA I 
COL·LOCACIÓ DE PEDRA
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El passat mes de gener van obrir les portes les piscines i el 
gimnàs comunal d'Escaldes-Engordany, després de 14 me-
sos d'obres, per a la remodelació d'aquestes instal·lacions.

El que havia de ser una petita reforma, s'ha convertit en una 
reforma integral, tant pel que fa a les instal·lacions com a 
tot l'equipament esportiu, amb una inversió de més de 2 mi-
lions d'euros.

Segons informa el Comú, "aquesta intervenció ha estat ne-
cessària per poder oferir  unes instal·lacions més còmodes, 
funcionals i, sobretot, energèticament més eficients i sos-
tenibles".

TEXT: COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY · REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

PISCINES COMUNALS · ESCALDES-ENGORDANY

Funcionals 
i eficients

«La intervenció ha permès la 
instal·lació d’un nou sostre aïllat 
tèrmicament i la renovació de 
tota la il·luminació mitjançant 
tecnologia led»



La intervenció ha permès: la instal-
lació d’un nou sostre aïllat tèrmi-
cament; la renovació de tota la il-
luminació mitjançant tecnologia led, 
que ha d’aportar un estalvi del 50 per 
cent; el canvi de tota la maquinària i 
de la calefacció per aigua, que ara es 
farà amb sistemes d’aire; i la millora 
en l’ús de l’aigua termal i de la clima-
tització de tot el centre, tots aquests 
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canvis, permeten una reducció ener-
gètica important. Els nous dipòsits 
s’adapten  a la nova reglamentació de 
legionel·la. 

Pel que fa a la distribució de les instal-
lacions, un dels factors que s’han tin-
gut en compte és el perfil dels usuaris, 
perquè prop del 70 per cent són es-
colars que fan ús de les piscines. Per 
tant, la reforma no només contribueix 
en el vessant esportiu, sinó també en 
el social i educatiu. Una de les nove-
tats més significatives és la creació de 
dos vestidors exclusius, un per a nens 

i un altre per a nenes i un vestidor 
mixt, pensat per als infants que vagin 
acompanyats de familiars de diferent 
sexe. Els vestidors d’homes i dones, 
s’amplien gràcies  a l’eliminació dels 
jacuzzis que han estat substituïts per 
dutxes escoceses. Cal afegir que el 70 
per cent de les taquilles instal·lades 
són més amplies, responent a una de 
les demandes dels usuaris. 

Sense deixar de banda la distribució 
dels espais, els usuaris de les piscines 
i gimnàs comunal es trobaran amb 
més novetats: com l’ampliació del 

gimnàs que s’ha equipat amb màqui-
nes multifuncionals, ordenant millor 
l’espai. També s’han previst dues no-
ves sales per ampliar les classes dirigi-
des per  donar resposta a un eventual 
augment de la demanda. 

Altres aspectes que contribuiran a la 
millora del funcionament és el moni-
toratge de totes les instal·lacions que 
permetrà saber en tot moment quants 
usuaris es troben en l’equipament. De 
la mateixa manera, només hi haurà un 
sol accés per a socis i no socis propor-
cionant un major control. 
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Els vestidors d’homes i dones, s’amplien gràcies  a l’eliminació dels jacuzzis que han estat substituïts per dutxes escoceses.
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Industrials col·laboradors de les Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany

Av. Joan Martí, 42 · baixos local 14
AD200 ENCAMP · T +376 833 306

Fax +376 833 365  · port-guix@andorra.ad

TREBALLS EN GUIX I  PLACOCamp 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

Av. de Salou, 40 · AD500 Andorra la Vella · T. +376 729 800 · F. +376 729 801 · riba@riba.ad

Des de 1952



Industrials col·laboradors de les Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany Industrials col·laboradors de les Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany

Av. Joan Martí, 35 · local 6 · AD200 Encamp
M +376 334 634 · T +376 831 645 · F +376 885 152 · tecsai@andorra.ad

DISTRIBUÏDOR PER 
A ANDORRA DE:

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

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

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

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

SOLUCIONS 
EN 

IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS VINÍLICS

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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La revista d’arquitectura, al web
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Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad
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TEXT: ARTEKS · FOTOS: POL VILADOMS I ADV

El propietari tenia una petita parcel.la 
de menys de 400 m2 amb un hort de 
la família.

Un entorn urbà complicat, accés viari 
a través del carrer de la Llacuna a una 
cota molt baixa respecte el terreny na-
tural, callissa de vianants amb un tra-
çat poc ortogonal i edificacions veïnes, 
unes residencials i altres urbanes en 
l’entorn immediat.

EDIFICI D’HABITATGES A L’HORT DE CAL CINTET
ANDORRA LA VELLA

Integració 
EN EL 

TEIXIT URBÀ
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S’ha projectat un edifici plurifamili-
ar amb 9 habitatges, 5 de més pe-
tits destinats a lloguer i 4 de grans 
destinats a la venda, un d’ells, el 
cap de casa com a àtic dúplex.

Per a l’encaix en el teixit urbà s’han 
buscat  unes geometries fragmen-
tades, però integrades en la geo-
metria complexa que trobem en 
aquesta part del nucli urbà.

Formalment sempre s’ha  buscat 
una imatge atemporal i sòbria. A 

l’edifici es van  utilitzar només 3 
materials per conformar les fa-
çanes. Un sòcol de formigó vist , 
una façana amb grans peces de 
composite i uns revestiments amb 
bardage de fusta. El formigó i la 
façana ventilada de color clar bas-
tant similar, que només contrasta 
amb la fusta i la resta d’elements 
metàl·lics de color gris antracita 
( fusteries, baranes, persianes,...) 

Per poder reduir, visualment la al-
çada de l’edifici, s’ha optat per fer 

baixar el llosat de pissarra a mode 
de casquet. Generant també unes 
geometries facetades.

L’escala de l’edifici, fora de l’envo-
lupant  tèrmica, i per la seva for-
malització austera i sòbria, s’ha 
utilitzat un tauler OSB per deixar 
el formigó vist.

El formigó vist també està present 
en el triple espai de circulació que 
connecta el nivell del carrer de la 
Llacuna amb els habitatges. 
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«El formigó vist està present en el triple 
espai de circulació que connecta el nivell 
del carrer amb els habitatges. Combina 
l’austeritat del formigó amb la calidesa de 
la fusta. L’element singular és el núvol de 
lluminàries que penja del sostre»



150 l’adv ARQUITECTURA

>>> Erum sum quodis voluptate pro te nus nonsequi utat reprae modis exerro vollesti volut lab inullup 
tatiumendae et dolese
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Un cop l’obra ha estat acabada i sense aportació de calefacció hem pogut comprovar que l’envolupant té un 
comportament d’inèrcia tèrmica i d’aïllament molt bo.

Aquest espai combina l’austeritat 
del formigó amb la calidesa de la 
fusta. 

L’element singular és el núvol de 
lluminàries que penja del sostre i 
omple l’espai. 

SEGURETAT

L’edifici està completament ex-
cavat en roca, amb betes d’aigua 
que segons les èpoques de l’any 
són més o menys actives, per 
aquest motiu es va generar tota 
una cubeta impermeabilitzada 

per assegurar-ne la seva estan-
quitat. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Es va aïllar fortament l’envolu-
pant de l’edifici per evitar generar 



En els pisos grans  es disposa 
d’una aportació addicional  amb 
estufes de biomassa (pèl·lets), 
amb el tiratge incorporat per a la 
sortida de fums, per no desequili-
brar la estanquitat.

S’hi han instal·lat làmines de con-
trol de difusió de vapor per a l’in-
terior que a la vegada milloren la 
estanquitat contra les infiltracions 
d’aire no desitjades.  

S’hi ha fet un test d’estanquitat 
amb un valor n50 inferior a 1,5.

HABITABILITAT

Els usuaris dels habitatges, no 
tenen la sensació de tenir  patis 
de il·luminació i ventilació, ja que 
estan situats de manera que sem-
blin obertures cap a les façanes.

Els pisos grans, a més, disposen 
tots de grans terrasses de més de 
3 metres de profunditat per poder 
posar una taula gran i menjar. 

A nivell climàtic aquestes terras-
ses  donen una ombra agradable 
durant l’estiu i per contra,  durant 
l’hivern deixen entrar el sol fins 
l’interior. 

Les persianes de les zones de dia 
són de làmines horitzontals que 
permeten tamisar l’entrada de 
llum, en canvi a les habitacions 
són de corró que permeten enfos-
quir l’estança.

AMBIENT SALUDABLE

Per aconseguir un bon aïllament 
s’ha utilitzat cotó reciclat,  i totes 
les pintures utilitzades són amb 
baix contingut de elements volà-
tils (COV). 

ponts tèrmics, fins i tot pel que fa 
a  l’estructural, utilitzant caixons 
armats de ruptures de ponts tèr-
mics. 

Tot i que no és exigible, hem uti-
litzat com a referència els valors 
límits referents a la normativa 
energètica actual. 

Degut a la molt baixa demanda 
energètica, la calefacció de l’edi-
fici es fa a través de terra radiant 
i/o calefacció elèctrica. 

PROJECTE: Edifici d’habitatges a l'Hort de Cal Cintet
ANY: 2019 · SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2.300 m2

ARQUITECTE: ARTEKS ARQUITECTURA · Elisabet Faura i Gerard Veciana arquitectes
COL·LABORADORS: Laura Doino, Arteks Arquitectura · Joan Rovira, enginyeria de instal·lacions
ENGINYERIA D'ESTRUCTRURES:  Beal AEC, Xavier Beal
CONSTRUCTORA: COPSA
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Enginyeria i empresa responsable del desmunt de l’edifici Llacuna 10

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EDIFICI LLACUNA 10

Passatge Antònia Font Caminal 1 despatx 601 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 87 73 00 · Fax (+376) 87 73 01 · copsa@copsa.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 responsable del desmunt de l’edifici Llacuna 10

enginyeria d’estructures

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



Industrials col·laboradors de l’Edifici Llacuna 10

C. La Sardana, 5 · baixos
AD500 Andorra la Vella

T (+376) 80 80 80
F (+376) 80 80 85

superior@andorra.ad
www.immobiliariasuperior.com

Follow us

EDIFICI LLACUNA 
Alt stànding al centre d’Andorra la Vella 
Pisos de nova construcció assolellats amb magnífi ques vistes
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Schindler

C. Prada Motxilla 10
AD500 Andorra la Vella

Tel. 806 445
www.schindler.com



Industrials col·laboradors de l’Edifici Llacuna 10

Carrer de Lòria, 12 AD600 Sant Julià de Lòria Andorra
Tel. +376 801740 · Fax. +376 801744 · gruplomi@gruplomi.com www.gruplomi.com

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

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

donem forma

COL·LABORADOR IL·LUMINADOR EDIFICI LLACUNA 10



Industrials col·laboradors de l’Edifici Llacuna 10 Industrials col·laboradors de l’Edifici Llacuna 10

EDIFICI LLACUNA 10

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

FUSTERIA LA BORDA, S.L.
Carretera General, 1 . Borda del Guardiet . T 842 912
AD600 Sant Julià de Lòria . administracio@fusterialaborda.com

Impermeabilització de fonaments, terrasses i cobertes planes

impal@andorra.ad
Mòbil (+376) 354 289

Fibra de 
carboni

Aïllamentss Impermea-
bilitzacions

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:
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El projecte neix de la necessitat d’ordenar una gran superfície 
destinada a restaurant, que havia estat el resultat de diferents 
intervencions al llarg dels anys. Una reestructuració completa 
dels espais ha permès optimitzar el funcionament operatiu del 
personal, així com obrir a l’exterior gran part dels espais dels 
diferents menjadors.

TEXT: OROBITG ARQUITECTURA / ISABEL LÓPEZ VILALTA + ASOCIADOS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

HOTEL GRAU ROIG

Mountain cool 
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El nostre compromís amb el client 
va ser aconseguir un espai acollidor i 
exclusiu on els comensals poguessin 
gaudir d’un merescut descans des-
prés d’una jornada d’esquí.

El punt de partida va ser una distri-
bució que consentís generar espais 
íntims i així disposar de diferents zo-
nes per a diferents moments del dia 
i varietat d’oferta gastronòmica; per 

tant, més que parlar d’un restaurant 
hauríem de parlar-ne de tres: La Va-
queria, La Formagerie i La Marmita.

Accedint per la rampa principal i en 
l’eix central de la planta, el visitant 
es troba una gran barra folrada de 
fusta antiga i amb un coper superior 
de llautó com a distribuïdor del ce-
ller amb el restaurant La Vaqueria al 
fons.



D’altra banda, en el perímetre de la 
rampa entre prestatgeries verticals 
de llautó col·loquem taules altes per 
àpats més informals.

La Formagerie és l’espai més llu-
minós gràcies als grans finestrals 
que donen a la terrassa, convertint 
aquest espai en el més accessible. 
Per poder admirar la gran exposi-
ció de formatges vam dissenyar uns 
llargs bancs contraposats.

Finalment ubiquem La Marmita a 
l’espai més recollit per crear un am-
bient més íntim. La cuina oberta fa de 
teló de fons a tota aquesta zona que 
destaca pel seu revestiment realitzat 
amb una boiserie de llautó envellit, 
remarcant el caràcter luxós de tot el 
projecte. A pocs graons trobem l’altell 
que funciona com reservat, gràcies al 
baix sostre, així com per l’ús de cor-
tines i una il·luminació formada per 
una llum al peu de cada taula.
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«els materials nobles 
i naturals utilitzats 
afavoreixen un ambient 
càlid i acollidor; i el llautó a 
parets i mobiliari ens donen 
el toc de sofisticació»

En aquest espai vam decidir mantenir 
una paret de pedra original amb llar 
de foc, conservant així elements de 
l’edifici i rendint homenatge als seus 
fundadors.

La paleta de materials nobles i natu-
rals utilitzats afavoreixen un ambient 
càlid i acollidor; i la col·locació de 
llautó en parets i mobiliari ens donen 
el toc de sofisticació i qualitat, amb 

perfecte sintonia amb els valors de 
l’hotel i de l’oferta gastronòmica.

Per aportar dinamisme als para-
ments vam apostar per diferents 
textures dels materials, com ara el 
mosaic de quadrats desiguals de 
fusta, col·locat tant a la rampa com 
als lavabos, les làmines de fusta an-
tiga dels mobles fets a mida o la boi-
serie de llautó.



El mobiliari seleccionat està compo-
sat per peces de disseny escandinau 
de fusta de roure i pell natural així 
com per peces dissenyades per nos-
altres ad hoc. 

La il·luminació inclou una barreja de 
peces icòniques com les llums de 
Poulsen o Castiglioni, així com una il-
luminació tècnica pensada per acon-
seguir l’ambient acollidor i exclusiu 
tan present en aquest projecte. 
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ARQUITECTE: Orobitg 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 de la Reforma de l’Hotel Grau Roig



Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Grau Roig Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Grau Roig

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

SERRALLERIA JC 

FERRO · ALUMINI · INOX
FABRICACIÓ DE PORTES I AUTOMATISMES

SERVEI DE MANTENIMENT

Avda. de Salou, s/n · Magatzems Cervós, 21 · AD500 Andorra la Vella
Pt. d’Andorra · tel. (+376) 724 978 · fax (+376) 724 977 · e-mail: crisvalira@andorra.ad

Distribuïdor oficial a Andorra

Vidres, 
cortines de vidre 

i tancaments 
per a terrasses 

i porxos



RENDIBILITAT GARANTIDA PER A 
PROFESSIONALS

La seva dilatada experiència en el 
sector de la construcció els per-
met conèixer de primera mà les 
necessitats específiques dels pro-
fessionals que hi treballen. L'ampli 
coneixement pràctic de materials, 
mètodes d'aplicació i el diàleg per-
manent amb els usuaris dels seus 
productes, són la seva principal 
font d'inspiració a l'hora de desen-
volupar solucions pensades per a 
professionals. Els seus sistemes de 
producte estan perfectament inte-

grats i són extremadament rendi-
bles gràcies a la seva facilitat d'ús, 
el seu elevat rendiment i a la seva 
excel·lent i ràpida mal·leabilitat.

La formació va constar de dues 
parts. La primera, teòrica-pràc-
tica, va tractar sobre drenatge i 
desacoblament de paviments ce-
ràmics (sistema per a terrasses 
sense eflorescències i col·locació 
de pedra natural i ceràmica de 
gran format), i la segona, teòrica, 
sobre revestiments de paviments 
amb resines i protecció contra la 
humitat (barreres de vapor, imper-

meabilitzants capil·lars i sistemes 
de resines (diferències, avantat-
ges, tipus, etc...).

Amb aquesta jornada, es volien 
donar a conèixer les noves tecno-
logies de productes específics per 
a la construcció que s’utilitzen en 
el  centre i nord d’Europa, per solu-
cionar les habituals patologies que 
es produeixen a les zones exteri-
ors en climes freds (trencaments, 
eflorescències, taques, etc...), així 
com noves solucions per a la im-
permeabilització sota nivell freàtic 
i paviments d’altes prestacions. 
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>>> L’empresa MS GRUP i ARDEX, van organitzar un seminari de formació, a les instal·lacions que MS Grup té a Andorra 
la Vella, a càrrec de José Luís Borrego (Tècnic de col·locació de ceràmica) i Alfons Martínez (Director Comercial 
d’Ardex), dirigides a tècnics de la construcció, com arquitectes, enginyers, constructors, industrials...

Des de fa 70 anys, ARDEX subministra productes químics per a la construcció amb una qualitat i mal·leabilitat 
excel·lents, atributs que l’han convertit en líder en qualitat de tot el sector i en la marca de referència tant 
per a instal·ladors com per a distribuïdors.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

SEMINARI DE FORMACIÓ MSGRUP/ ARDEX

QUALITAT I FIABILITAT
Adhesius per a col·locació 
de ceràmica i pedra natural

Juntes de ciment

Imprimacions i ponts d'unió

Morters autonivellants

Morters per a renovació 
de parets i façanes

Morters especials de reparació

Impermeabilitzants
Hidrofugants i protectors de 
superfícies poroses

Decapants i netejadors
Additius
Adhesius per a paviment lleuger
Aïllament tèrmic i acústic
Paviments industrials

Alta tecnologia 
per a la construcció

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · msgrup@msgrup.ad
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ESPAI GLOBAL és un nou concepte creat per 
les empreses Simac i Eman Group,  amb la 
intenció de donar suport als seus clients, 
tant professionals com particulars, en la 
concepció d’espais que permeti abordar 
l’arquitectura, l’interiorisme, el disseny, 
l’art i de manera conjunta, amb la garantia 
que proporcionen els seus productes, 
sempre innovadors i de qualitat. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ESPAI GLOBAL · SHOWROOM

Un nou concepte
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Disposen de tots els recursos humans 
i materials necessaris per desenvolu-
par amb èxit projectes d’interiorisme i 
reforma integral a mida, tant en habi-
tatges com en espais comercials. 

El seu equip de professionals acom-
panya i assessora als seus clients per-
sonalment per facilitar la solució ideal 
i propostes noves a cada projecte. 

Un espai multidisciplinari de més 
de 400 m2, on es poden trobar so-
lucions integrades pensades per 
a diferents segments de mercat, 
a més d’una extensa exposició de 
productes d’alta i mitja gamma, 
materials per l’edificació residencial 
i l’obra pública. 

Mobiliari de cuina i bany, sanitari 
i accessoris, paviments i revesti-
ments porcellànics, parquets, tari-
mes, resines, moquetes, paviments 
de micro ciment i gespa artificial, 
vinils, papers pintats, teles, mot-
llures, revestiments en fusta i en 
microciment, lloses de ceràmica, 

«Un lloc on mantenir un 
diàleg amb el disseny, 
idees i solucions per als 
seus projectes, que inspirin 
propostes innovadores»
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pintura per a espais industrials, de-
corativa amb efectes, textures, ...

Un lloc de trobada exclusiu en què 
es pot mantenir un diàleg directe 

amb el disseny, trobant idees i so-
lucions que aportin valor als seus 
projectes, que inspirin propostes 
realment diferenciadores i innova-
dores. 

«donar suport a la concepció 
d’espais que permeti abordar 
l’arquitectura, l’interiorisme, 
el disseny i l’art»
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FOTOGRAFIA · MIQUEL MERCE ARQUITECTE

光と木 
HIKARI TO KI
Arquitecte, dissenyador i fotògraf. Viu la seva professió d’una 
manera “més profunda i artística, amb una càrrega afegida de 
sensibilitat”.
Merce segueix dos camins divergents i confluents alhora, en 
qualitat d’arquitecte i de fotògraf. 
L’arquitecte dedica esforços a materialitzar en tres dimensions 
els projectes inicialment plasmats sobre el paper en infinitat 
d’esbossos i plànols. 
El fotògraf es desplaça en una direcció aparentment inversa: 
refà una realitat tridimensional sobre una superfície.

Un projecte arquitectònic totalment 
acabat pot ser la traducció de mesos 
o, fins i tot, anys de preparació: és 
una construcció. 

La seva fotografia aspira a congelar un 
procés complex o un univers complet 
en una fracció de segon, un parpelleig 
irrepetible i únic: pot ser reconstruc-
ció o desconstrucció.
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Arquitectura: Un camí que comença 
amb l’abstracte per arribar al concret.
Fotografia: Un camí que comença amb 
lo real per arribar al sensible.

La sèrie fotogràfica 光と木 (Hikari 
to ki) traducció de “llum i arbre”, vol 
sublimar la natura, a través de la foto-
grafia, com ho fa la cultura japonesa.

Diferents localitzacions van permetre 
capturar, a través d’un cel perfec-
tament descobert, aquesta natura 
exquisida que sublimen al Japó amb 
gran dedicació i emotivitat.

Aquesta delicada relació, que existeix 
al Japó, entre home i natura, es la 
que volem destacar en aquesta sèrie. 
Relació de la qual ens volem inspirar 
també amb la nostra arquitectura...
Per aconseguir-ho, es materialitza el 
cel amb una xapa d’acer inoxidable 
raspallat manualment. Aquesta mate-
rialitat permet generar una llumino-
sitat canviant i reflectant segons on i 
quan es miri. 

Una manera fer que la fotografia sigui 
més que una simple “instantània” i 
esdevingui una obra sensible. 

«La seva fotografia 
aspira a congelar un 
procés complex o un 
univers complet en una 
fracció de segon»
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L’Espai Columba és un equipament cultural 
que té com a missió custodiar, conservar 
i presentar les pintures murals de l’absis 
de l’església de Santa Coloma i diversos 
objectes litúrgics provinents de les esglésies 
andorranes. Es tracta d’un centre difusor del 
coneixement de la pintura romànica a Andorra, 
sense oblidar el seu context arquitectònic i les 
altres manifestacions artístiques que formaven 
part de l’univers diví d’aquest estil artístic.

La seva visita és complementària de la de 
l’església de Santa Coloma, l’exemple més 
representatiu de l’arquitectura del moment 
i antic contenidor de les pintures murals 
arrencades en els  anys trenta. A l’església 
s’ofereix una projecció en el sistema de 
videomapatge que permet veure i viure una 
experiència que transporta al visitant a 
l’interior original de l’església mostrant-li el 
seu aspecte aproximat al segle XII.

Les obres que s’exhibeixen són les úniques 
pintures exposades a Andorra, del cercle del 
fins ara, anomenat Mestre de Santa Coloma, 
per designar les obres que s’inclouen dins 
de la xarxa de producció de tallers nòmades 
i que presenten connexions iconogràfiques 
i estilístiques amb tota l’àrea geogràfica 
pirinenca.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ÒSCAR LLAURADÓ

ESPAI COLUMBA

EL ROMÀNIC 
com no l’has vist mai
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L’Espai Columba compta amb un ví-
deo mural que té la funció d’evocar 
amb imatges un relat sobre la pin-
tura mural romànica, dins dels seus 
espais arquitectònics, segons el seu 
significat iconogràfic i simbòlic. 

Es tracta d’un recurs digital per ex-
plicar tot allò que les dimensions 

espacials no permeten, compost 
per 18 pantalles/monitors profes-
sionals que formen un mosaic vi-
sual, per realçar no tan sols la pin-
tura mural romànica de les valls 
andorranes, sinó també els espais 
que van decorar i que, juntament 
amb els objectes exposats que 
han arribat fins als nostres dies, es 
pretén evocar l’atmosfera de l’in-
terior de les esglésies romàniques, 
que pretenia transportar el creient 
a una altra realitat: l’univers diví.

La creu espinosa de Sant Serni de 
Nagol, presideix la sala emmarca-

da pel finestral des d’on s’estableix 
el diàleg entre l’església i el museu. 

Un recurs museogràfic per redu-
ir l’entrada de luxes permesa per 
als objectes patrimonials, permet, 
a  través de petites creus encu-
nyades, aquest diàleg. Per això el 
visitant ha se ser actiu, ha de par-
ticipar en l’espectacle.

Videomapatge
Retornar les pintures al seu em-
plaçament original és una tasca 
actualment impossible, i el vide-

omapatge és la millor solució per 
veure in situ com lluïen els frescos 
originalment. 

La tecnologia permet que les imat-
ges projectades encaixin perfecta-
ment amb la forma quadrangular 
de l’absis i amb els fragments ori-
ginals restants als murs de l’esglé-
sia, acompanyats d’un joc de sons 
i llums que farà gaudir de sensaci-
ons als ciutadans i els transportarà 
emocionalment al segle XII, quan 
es van pintar. 

«evocar amb imatges un relat sobre 
la pintura mural romànica, dins 
dels seus espais arquitectònics, 
segons el seu significat iconogràfic i 
simbòlic»
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L’artista va voler transmetre en 
aquestes escultures l’orgull que va 
sentir quan va saber que li havien 
atorgat a l’estació de Grandvalira, 
la final de la Copa del Món d’Esquí 
Alpí, i les va dedicar a aquest es-
deveniment.

Unes escultures que Cruz va con-
feccionar amb la mateixa tècnica 
que les seves darreres creacions,  
però substituint anelles d’acer, 
que “cosia” d’una en una, cosa 
que alentia molt la producció, per 
la malla d’acer, que pot ser d’una 

sola peça o formada per retalls 
que solda entre ells, per donar-li 
la forma desitjada, la qual cosa 
agilitza el procés. Aquesta malla 
també fa que quan s’il·lumina, es 
creïn ombres i textures molt espe-
cials, que varien segons el lloc des 
d’on es miren.

El treball de Toni Cruz, és alhora 
fràgil i fort. El motor de la seva ins-
piració és la motivació i el que sig-
nifica cada projecte que li encar-
reguen i el fet de sentir-se realitzat 
un cop finalitzada l’obra.

ESCULTURA · TONI CRUZ

Motivació i sentiments

La subtilesa de l’acer
L’escultor andorrà Toni Cruz, ens torna a sorprendre amb una nova exposició de 
dotze figures emblemàtiques del món de l’esquí. La subtilesa del creador omple 
els espais amb escultures que evoquen cossos humans i animals en simbiosi amb 
uns elements relacionats amb aquesta activitat, com són els esquís, ulleres, 
pals..., aturant-les i suspenent-les en un interludi, formant un tot imaginari.

La mostra es va emmarcar dins de les finals de la Copa del Món d’Esquí Alpí a 
Soldeu, i va estar exposada al vestíbul de l’Esport Hotel Village de Soldeu (de la 
mateixa localitat).

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  TONI CRUZ & ÒSCAR LLAURADÓ

>>> Aquesta obra ens introdueix dins de la intimitat de la natura, la neu i 
els éssers vius.
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Des de ben petit que ha sentit una 
atracció per l’art, i tot i que es dedi-
ca al món empresarial, i la creació la 
té com a hobby, ha estat molt prolí-
fic, encara que no va ser fins fa uns 
anys que es va decidir a mostrar  les 
seves obres. 

A mitjans dels 90 va exposar peces 
seves a galeries de París, Biarritz o 
Kuala Lumpur. Deu anys més tard, 
guanya a Andorra i queda finalista 
en un concurs internacional del Co-
mitè Olímpic. El 2015 va presentar 
l’obra “Vaques” a la Biennal “An-
dorra Land Art”,  amb una vintena 
d’escultures metàl·liques represen-
tant aquests animals, situades en 
els prats de Sant Joan de Caselles 
a Canillo i en la de 2017 hi va pre-
sentar l’obra “Els esquiladors”, amb 
unes 30 figures de ferro, exposades 
a l’antiga Fàbrica de la Llana d’Es-
caldes-Engordany,  que reprodu-
eixen la funció dels ramaders en el 
moment de retirar la llana del cos 
de les d’ovelles. 

La posada en escena 
d’aquestes figures, 
il·luminades, crea 
l’atmosfera d’un món 
màgic imaginari.  
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   EXPOSICIÓ DE JOSEP GUINOVART A L’AMBAIXADA ESPANYOLA A ANDORRA

EL MÓN MÉS ÍNTIM
L’obra del polifacètic artista català Josep Guinovart, “Guino, Guino, 
Guinovart”, va estar exposada a l’ambaixada espanyola d’Andorra, el 
passat mes de març, com a homenatge a l’artista. L’exposició s’emmarca 
dins de les celebracions de l’any Guinovart que commemora els 10 anys de 
la seva mort.

«Josep Guinovart ha estat reconegut 
com un dels artistes plàstics catalans 
més destacats, que va cultivar facetes 
com les de pintor, dibuixant, escultor, 
o gravador.»

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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reflecteixen l’estreta relació 
que mantingué Guinovart 
amb el món de les lletres, 
obres en què l’artista es va 
inspirar i va dedicar a aquells 
poetes amb qui tingué una 
connexió especial, com León 
Felipe, Joan Salvat Papasseit, 
Pere Quart, Blas de Otero o 
Antonio Machado.

A la inauguració de la mostra, 
hi va haver un recital de 
poesia amb peces de poetes 
més propers a l’artista i els 
Petits Cantors van oferir una 
cançó dedicada a l’exposició.

Josep Guinovart ha estat 
reconegut com un dels 
artistes plàstics catalans 
més destacats, artista que va 
cultivar facetes com les de 
pintor, dibuixant, escultor o 
gravador. 

És un dels exponents més 
destacats de l’avantguarda 
plàstica catalana i espanyola 
de la segona meitat del 
segle XX, amb incomptables 
premis i reconeixements en 
la seva trajectòria, entre els 
quals destaca el Premi Ciutat 
de Barcelona l’any 1981, i 
amb obra en els museus més 
importants del món. 

La seva filla, directora de 
la fundació i comissària de 
la mostra, Maria Guinovart, 
explica que és la primera 
vegada que s’exposen 
pinzellades de totes les 
seves facetes en una mateixa 
exposició. 

Una acurada selecció de 
peces que presenta part 
de la seva obra gràfica, la 
d’originals, l’escultòrica 
i la d’il·lustrador, que 
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TEMPORADA 2019 AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA

FITO PÁEZ
El cantautor i compositor Fito Páez no va decebre al seu públic, que omplia de 
gom a gom l’Auditori. 

Una de les seves propostes més personals i intimistes, acompanyat només del 
seu piano, aquest concert va permetre fer un recorregut imaginari en el temps, 
on les cançons més emblemàtiques de la seva carrera musical van transportar 
als assistents pas a pas cap al passat.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ÒSCAR LLAURADÓ

Nascut a Rosario, Argentina, Fito Páez és 
un dels grans músics llatinoamericans de 
les darreres dècades, més de 3.500.000 
de discos venuts. La seva producció més 
recent “La ciudad liberada” (2017), no-
minada a dos premis 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. 
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COPA DEL MÓN D’ESQUÍ DE VELOCITAT (KM LLANÇAT) 2019

PURA 
ADRENALINA 

Del 10 al 13 d’abril, i per tercer any consecutiu, Grandvalira va acollir les finals de 
la Copa del Món d’Esquí de Velocitat (KM Llançat) a la pista Riberal del sector Grau 
Roig, l’única del sud d’Europa homologada per la FIS per la velocitat pura, amb 900 
m de longitud, 200 m de desnivell, més els 10 m afegits de la seva espectacular torre 
de sortida, un pendent màxim del 74% i zona de frenada de 450 m. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  JOSÉ OTERO

La llegenda viva de l’esquí de velocitat Si-
mone Origone en la categoria masculina i 
la corredora Britta Backlund en la femeni-
na, van alçar els Globus de Cristall 2019.

Simone Origone va afegir l’11è títol al seu 
extraordinari palmarès. En la seva dar-
rera cursa de la temporada no va donar 
opció als seus rivals i va dominar les tres 
mànegues.

Pel que fa a Britta Backlund, va tancar una 
temporada 2019 de somni, guanyant sis de 
les vuit carreres.

En aquestes finals, van participar 44 
esquiadors en representació de 17 països. 
Entre ells l’andorrà Marc Oliveras, que de-
butant en aquesta competició, va sorpren-
dre pel seu bon comportament, acabant 
17è en la cursa.

Nadal Antor responsable operatiu de la 
competició, va avançar que Grandvalira 
seguirà apostant per acollir proves del 
circuit de la Copa del Món d’Esquí de Velo-
citat de la Federació Internacional d’Esquí 
(FIS). 
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3ª EDICIÓ DE LA PAL SKIMO FEMENÍ

Cursa solidària
Pidasa Serveis Constructora, Vallnord Pal Arinsal i Gala Perfumeries van organit-
zar la cursa solidària d’equí de muntanya i raquetes de neu, la Pal Skimo Femení, 
que va tenir lloc el passat 10 de març al sector de Pal, per commemorar el Dia 
internacional de la dona.
En l’esdeveniment van participar un total de 190 dones amb l’objectiu de contri-
buir amb l’Associació d’afectats d’autisme d’Andorra (Autea). Segons va informar 
la presidenta d’Autea, Inés Martí, la cursa va tenir rècord d’inscripcions, amb 220 
persones, “el doble que l’any passat”. 
Hi va haver un augment de prop de 100 participants, que va permetre recaptar 
més recursos per a Autea.

La 3ª edició de la cursa, es va exe-
cutar amb dues modalitats. En la 
categoria d’esquí de muntanya, la 
cursa va estar coronada per Que-
ralt Riba i en la categoria de raque-
tes per Mireia Fumenal.

La cursa va comptar amb tres orga-
nitzadors principals: Pidasa Serveis 
Constructora, Vallnord Pal Arinsal i 
Gala Perfumeries. A més d’un gran 
nombre de col·laboradors, en to-
tal 29, sense els quals no es podria 
haver dut a terme; a nivell general: 
Farmàcia Roser Miró, Dermandtek, 

Vallmedic Vision & Aesthetic, Cal-
dea, Eau d’Andorra by Dona Secret, 
Dona Secret, Fit The Health Place, 
Anyós Park, Next Sports Club, Xa-
beli Giménez Pilates, Jeff de Bruges 
Andorra, Palau de Gel d’Andorra, 
Lolë, Lyzze, Club Pirinenc Andorrà, 
Flaixbac Andorra, Salon Emotion, 
Gràfiques Andorranes i Apod; col-
laboradors industrials: Fusteria 
Crespo, Eman Group, Simac, As-
sap Assegurances, Bellacer, Rieger 
Topògraf, Serralleria Arc Metall, 
Rètols La Font i Auró Jardiners. 
Tant els organitzadors com els col-

laboradors van aportar uns premis 
molt atractius per a les guanyado-
res i van participar en el qualitatiu 
welcome-pack que es regalava a 
cada corredora pel fet d’inscriure’s 
a la cursa. 

Com en l’anterior edició, va des-
tacar la presència masculina en 
la competició, que tot i  no portar  
un dorsal,  ni puntuar per a podi, 
van voler donar suport a les seves 
companyes  i també al motiu de la 
lluita. 
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BIP-BIP MARXEM AL PLANETA BIPOLAR!

“Bip-bip… marxem al planeta Bipolar!” ens relata la 
història de dos germans que juguen a viatjar al planeta on 
viu la seva mare, el planeta Bipolar.
Hi ha diferents zones: la de la calma, la de les muntanyes 
russes i la zona fosca, “on es recarreguen les piles amb 
molta parsimònia”. Les tres dones que han participat 
en la creació d’aquest conte, desitjen que serveixi per 
normalitzar el que significa viure amb el trastorn bipolar, 
amb sensibilitat, comprensió i creativitat.

AUTORA CONTE: ANGI DURÓ
HISTÒRIA DE VIDA: 
YOLANDA NADAL
IL.LUSTRACIONS: 
CECÍLIA SANTAÑES

EDITORIAL: AUTOEDICIÓ, gràcies 
a la col.laboració de la Fundació 
Julià Reig

LECTURES recomanades

MORIR A CAVALL DELS VENTS

Un anònim denunciant que la mort de l’andorrà David 
Daudé, a la cursa Cavall dels vents del Cadí del 2012, 
era en realitat un homicidi, arriba a la comissaria dels 
mossos de Puigcerdà. El sergent Salvador Grabulosa 
encarregat de la investigació segueix una trama tortuosa 
on desfilen la màfia russa i la xina, colles de contraban, 
jueus, vells republicans, i un desconegut i malèfic 
Anselm que mou els fils. I tot sota l’inquietant teló de 
fons d’uns Pirineus aspres, batuts per la neu i els vents.

86 ITINERARIS A ANDORRA 
LES MILLORS ASCENSIONS I EXCURSIONS

Aquesta guia de muntanya, escrita per l’alpinista Carles 
Gel, és la que actualment abasta més el territori del 
país. A més de l’explicació detallada, cada ruta té una 
fotografia a tot color d’un dels paisatges amb que 
es trobarà el muntanyenc, la fitxa tècnica i el traçat 
damunt del mapa. En un moment en què el país aposta 
per donar a conèixer el seu espai natural, aquesta guia 
es feia necessària per a un sector de gent molt ampli, 
des dels itineraris d’iniciació fins als més tècnics.

AUTOR: CARLES GEL
EDITORIAL: 
EDITORIAL ANDORRA
FOTOGRAFIES: CARLES GEL 
I ÒSCAR LLAURADÓ

COL·LECCIÓ GUIES
ANY D’EDICIÓ: 2019
1A EDICIÓ
PÀGINES: 256

AUTOR: JORDI COROMINAS I 
LLORENÇ PLANES
EDITORIAL: 
EDITORIAL ANDORRA

COL·LECCIÓ NEGRA
ANY D’EDICIÓ: 2019
1A EDICIÓ
PÀGINES: 400 
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