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Aliança Corporativa i Estratègica

En el context de mercat internacional global, Andorra Sotheby’s International Realty 
ha establert una aliança estratègica amb la reconeguda firma d’arquitectes Rafael 
de la-Hoz, per innovar en el mercat immobiliari del país amb projectes de disseny 
exclusiu, unint sinergies professionals amb l’objectiu de satisfer les demandes de 
tots els nostres clients.

L’objectiu principal és desenvolupar conjuntament projectes immobiliaris singulars, 
residencials, retail, i hotelers, basant-nos en un disseny conceptual refinat, elegant, 
sostenible i exclusiu; fent del Principat d’Andorra un país més atractiu, amb 
construccions integrades amb els nostres paisatges i l’extraordinària naturalesa del 
país.

Aquesta aliança permetrà que Andorra creixi en l’àmbit nacional i internacional amb 
el desenvolupament de nous projectes immobiliaris que atorgaran una exposició 
global del nostre país.

Us presentem alguns dels projectes  que s’estàn desenvolupant.

Andorra Skyscraper a Escaldes-Engordany

Proposta de torre d’habitatges, concebuda formalment com una sèrie de cubs apilats. A 
l’interior dels habitatges es busca potenciar la qualitat espacial de totes les estances. L’edifici 
inclou espais comuns per als residents, entre els quals destaca una espectacular zona spa a 
la coberta.



Projecte en estudi a Escaldes-Engordany

Una torre moderna, amb un disseny exclusiu al Clot de Emprivat 
d’Escaldes-Engordany.

Totalment diferent de l’arquitectura andorrana del segle XX, vol 
trencar el concepte de bloc compacte rectangular, introduint no-
ves formes, un concepte modern i elegant al centre mateix d’Escal-
des-Engordany.
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Dos habitatges exclusius
a Can Diumenge

Casa de luxe 1000 m2 amb quatre plantes. 
Compta amb ascensor, diferents salons, 
vestíbuls panoràmics i quatre habitacions 
tipus suite amb banys complets i vestidor. 
Ofereix un disseny molt modern, amb grans 
obertures de vidre que atorguen gran llumi-
nositat a l’interior i incomparables vistes de 
l’emplaçament. La casa disposa de piscina 
privada, jardí i tres elegants terrasses on po-
der gaudir de l’entorn natural.
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Projecte d’alta muntanya

Habitatges unifamiliars perfectament inte-
grats en un entorn natural excepcional. 

L’ús de materials nobles com la fusta i el vi-
dre permet aconseguir una imatge moder-
na que, alhora, s’inspira en l’arquitectura 
tradicional de muntanya. El projecte ofereix 
espais interiors i exteriors de gran qualitat, 
confort i luxe.



Residencial d’alta muntanya

Projecte d’urbanització a la parròquia de 
Sant Julià de Lòria, xalets individuals en 
una zona residencial, exclusius i configura-
bles.

Disseny modern, exclusiu amb materials 
tradicionals adaptats al segle XXI. La fase 
d’estudi està molt avançada i disposem 
d’informació per orientar la seva decisió.
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Complex residencial 
a Engolasters

A Engolasters, estem desenvolupant unes 
residències individuals, orientades a sud, 
amb vistes panoràmiques a la Vall.

Estaran envoltades de natura, amb un dis-
seny elegant, refinat i modern, totalment 
exterior.



Aliança Corporativa i Estratègica

Edifici Residencial

Edifici urbà, d’imatge moderna i 
gran qualitat. Es caracteritza per 
oferir habitatges a dues façanes 
i grans sales d’estar amb grans 
vidrieres.



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

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

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

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

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

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

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

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

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
C. de la Unió, 9 esc. A 1er 1a.
AD700 – ESCALDES- ENGORDANY
Telèfon: 733 340 – 333 340
arquilauras@yahoo.es
Número de col·legiada: 68

SEMPERE I ALBERT, Arnau
C. Roureda de Sansa, 32-34 5è 4a.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 691 109
arnausempre@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

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

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

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

CANUT FONT, Andreu
C. de les Escoles, 24 baixos.
AD600 – SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 741 710 – 388 707
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
Av. Francesc Cairat, 4 2n 3a.
AD600 – SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 843 168 / 677 936
xellbcn@hotmail.com
Número de col·legiada: 111

CERVERA ROMERO, Clara
C. Bonaventura Armengol ,
15 ed. Occesa, pis 2 porta 6.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
conceptualestudi@gmail.com
Telèfon:707 777 
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: 804300
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

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

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

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

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

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: 359 695
nviu@andorra.ad
Número de col·legiada: 62

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI
AGUSTÍ ALMIRALL, Marc
C. Ciutat de Consuegra 16 
esc. A, pis 2on 1a.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Número de col·legiat: 139 

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

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

JARA BARRANQUERO, Marta
C. Puial, 24 4rt.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 340 599
m31estudi@m31estudi.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

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

MIRAPEIX GRESA, Anna
Avda. Verge de Canòlich, 31-33 
bloc B pis 6.
AD600 – SANT JULIÀ DE LÒRIA
annamirapeix@gmail.com
Telèfon: 664 554

Número de col·legiada: 140 
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

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

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

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

RUIZ GIMENEZ, Marta
Av. Princep Benlloch, 38.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800 901
mr@data.ad
Número de col·legiada: 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

DILMÉ I BEJARANO, Enric
Doctor arquitecte
Av. Fiter i Rossell, 109, baixos, loc. 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 869 558
enricdilme@enricdilme.com
Número de col·legiat: 44

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

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria
Av. Meritxell, 9, 5è 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 630
jmfelipo@gmail.com
Número de col·legiat: 60

FERRER SANTOS, Joaquim
C. de les Grandalles, 4t.
Ed. Xalet d’Ordino, àtic
AD300 – ORDINO
Telèfon: 682652
quim@andorra.ad
Número de col·legiat: 131

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

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
C. de les Canals , 7 4t.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 804 710
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

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

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
C. de la Unió, 2.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 869
Fiona.pia@epfl.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

NADAL I BENTADÉ, Zaira
Era Mangautxa, plaça St Cerni.
AD100 – CANILLO
Telèfon: 39 8000
Zaira.nadal@andorra.ad
Número de col·legiada: 77

NAUDÍ I ZAMORA, Víctor
Av. del Pessebre, 40, baixos
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 800 005
victor.naudi.z@gmail.com
Número de col·legiat: 14

OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís
Av. Meritxell 20. Ed. Roc Escolls 1, 2E
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808 720
orobitg.arq-eng@andorra.ad
Número de col·legiat: 08

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

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

PALACIO SANTACREU, Anaïs
C. Ana Maria Pla, 31 ed. l’Illa 3r 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
anaispalacio@gmail.com
Telèfon: 676 062
Número de col·legiada: 137 

PALAU I GARCIA, Sònia
Palau Arquitectura
Bonaventura Riberaygua, 41, 4t 1a
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 649 376
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

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

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

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
JORDI CORNELLA AYERBE
Tresorer
IVAN MORANTE JIMÉNEZ

Vocals
XAVIER ALEIX PALOU
VICTOR BLASI PALACIN
ENRIC DILMÉ BEJARANO
MIQUEL MERCE RODRÍGUEZ

Vocal suplent
XAVIER ORTEU RIBA

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



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

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

Av. d'Enclar, 111
Ed. Santa Coloma Parc
AD500 Santa Coloma
J 755 313  
Ç argandsa@argandsa.com

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

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

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

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

Av. de Salou, Magatzem Cervos 12
AD500 Andorra la Vella
J 322 809  ·  J 723 813
Ç controls@gascontrols.ad

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

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

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

C. de les Escoles 8, Local 1
AD600  Sant Julià de Lòria
J 842 904 
Ç insgermansgonzalezsl@andorra.ad

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

INSTAL·LACIONS LUCIANO

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Dr. Vilanova, 9 
Ed. Thaïs, 5è D
AD500 Andorra la Vella
J 828 466
Ç administracio@telexarxes.net

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

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

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

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

Lampisteria, calefacció i climatització

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

ECOTERM S.L.

C/ Guillem Areny n.33 Casa 2
AD400 La Massana
Ç albert@instech.es

INSTECH, S.L.U

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

LAMPISTERIA 
CLAIGAS

LAMPISTERIA 
CLAU AIGUA I GAS

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

SERVILED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

www.adelca.ad



QUÈ ÉS EL QUE DESITGES 
PER AL TEU BANY?

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

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



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

EL BENESTAR A LA TEVA LLAREL BENESTAR A LA TEVA LLAR
C A L E F A C C I Ó  &  C L I M A T I T Z A C I Ó  &  E N E R G I E S  R E N O V A B L E S C A L E F A C C I Ó  &  C L I M A T I T Z A C I Ó  &  E N E R G I E S  R E N O V A B L E S 

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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



  

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



DISSENY I CONFORT
al teu abastc/ La Plana, 4

SANTA COLOMA
PRINCIPAT D’ANDORRA
Tel. +(376) 72 02 00
Fax +(376) 72 38 73
comercial@bellacer.ad www.bellacer.com

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%.



2.500.000 € 267.000 €1.200.000 €750 M² 85 M²160 M²

ANYÓS - F3C #10906 SANTA COLOMA - F3C #5787ESCALDES-ENGORDANY - ASIR #9838

la teva llar          la teva confiança          la teva decisió

www.finques3cases.com  ·  +376 815 333  ·  info@finques3cases.com

Juberri     1.790.000 €     ASIR #10288

“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
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31l’advEDITORIAL

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

La normativa d’edificació pel que fa a volum, materials i alçada, sempre ha estat molt restrictiva al 
llarg de la història de la construcció del Principat, amb algunes excepcions -d’interés nacional i altres 
prerrogatives incloses- que han fet parlar i escriure molt,

Això ha permès, segons els gustos de cadascú, el pensar que tenim un país força atractiu visualment. I 
la majoria dels turistes que ens visiten, ens diuen que vivim en un indret molt bonic i que ens envegen. 
En pocs anys -al menys en el centre d’Escaldes i Andorra la Vella- l’anomenat skyline del centre 
neuràlgic del comerç i la capitalitat de casa nostra, canviarà notablement el seu aspecte. 

Aviat tindrem al nostre abast, apartaments, locals comercials i aparcaments, que trasbalsaran el 
dia a dia de tots plegats. Més de 800 pisos s’incorporaran a  l’oferta actual i molts comerços 
podran afegirse al mercat. El que si sabem segur és que seran edificis contemporanis amb 
estructures atrevides arquitectònicament. Ara tocará adequar tots els serveis i necessitats 
bàsiques. La bona noticia serà que el nostre sector de referència, s’assegura un volum 
de treball considerable a curt termini. Tenim ganes de seguir-lo de prop en les 
pàgines de la revista.

 

L
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
Maquetació: Eric Estruch
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

sumariFOTO PORTADA:  Projecte en estudi de l’aliança corporativa i estratègica de Andorra Sotheby’s i Rafael de la-Hoz©. 
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XIX)

L’amiant

saludable(XIX)

L’amiant o asbest ha estat 
un material força utilitzat 
en la construcció entre els 
anys 1960 i 1990, per les 
seves característiques de 
resistència de les seves 
fibres a la calor, a l’abrasió  
o fregament i tracció, 
però també per la seva 
durabilitat i cost reduït.

Aquest material, en 
condicions naturals, 

L’AMIANT ÉS UN 
SILICAT FIBRÓS.

Les fibres d’amiant pertanyen a 
dos grups:

Mineralògics: 
les serpentines que inclouen 
l’amiant blanc (o crisotil) 

Anfibols: 
que inclouen l’amiant blau        
(o crocidolita) i l’amiant marró 
(o amosita).

La seva presència es pot trobar 
en materials d’aïllament acústic, 
en façanes, envans i cobertes 
lleugeres, mantes i teixits 
aïllants, en paviments de (vinil...), 
massilles, segelladors i pintures 
impermeabilitzants, pastilles i 
capçals de frens, productes de 
fibrociment en persianes, canals 
i altres elements de jardineria i 
decoració.

Si descartem l’extracció d’amiant i la 
seva manufactura o transformació, 
la presència d’amiant a Andorra pot 
trobar-se limitada a l’àmbit laboral 
a l’hora de fer reformes, enderrocs, 
rehabilitacions i fins i tot obres 
menors.

És a dir, al sector de la construcció, 
tant si els treballs els fa una empresa 
com si és un particular que fa els 
treballs fent bricolatge.

I, naturalment, només en els casos o 
obres on en el passat s’ha fet servir 

amiant de manera directa i visible o 
indirecta en subproductes com els 
esmentats.

L’exposició a l’amiant, a nivell 
ambiental, és difícil si no existeix 
un punt d’emissió concret a partir 
del qual i en forma de pols, aquest 
material passa a l’aire.

Igualment a nivell domèstic. En 
aquest cas cal que el treballador 
que ha tocat l’amiant o ha estat en 
un entorn amb amiant sigui caut i 
no porti la roba de treball a casa o 
bé la porti confinada en una bossa 
ben tancada per evitar que les fibres 
d’amiant s’escampin pel seu domicili 
abans de rentar la roba.

Quan el material es trenca, 
desgasta o perfora, els feixos que 
composen l’amiant, poden separar-
se amb facilitat en fibres cada 
vegada més petites, arribant a ser 
microscòpiques i per tant passar per 
inhalació a l’interior del nostre cos.

En funció de la concentració de fibres en l’aire, la 
durada a l’exposició, la freqüència en que hi ha 
exposició, la mida de les fibres inhalades i altres 
aspectes a considerar, el risc de tenir efectes 
dolents per a la salut és més alt o menys.

El mesotelioma és un tumor dolent localitzat 
a la pleura en la seva major part. Té un llarg 
període de latència o en aparèixer i afecta 
principalment als homes a partir dels 60 anys.

El càncer de pulmó és similar al que produeix 
el tabac. Es manifesta de 15 a 40 anys 
després de l’exposició i és més freqüent en els 
fumadors exposats a l’amiant.

L’asbestosi o fibrosi pulmonar és una 
malaltia dels pulmons progressiva i lenta. 
La irritació dels teixits pulmonars fa que 
es produeixin cicatrius que ocasionen 
insuficiència respiratòria.

Les fibres d’amiant estan considerades 
com a cancerígenes per als humans, per 
l’Agència Internacional per a la Recerca del 
Càncer (IARC).

Les malalties 
associades a 

l’amiant són: els 
mesoteliomes, el 
càncer de pulmó i 

l’asbestosi.

apareix en les diferents 
formacions rocoses d’arreu 
del món i especialment a 
Rússia, Canadà, Austràlia, 
Sudafrica, Turquia, Còrsega, 
Xipre, ...
Si bé el seu ús es troba 
prohibit en els països del 
nostre entorn europeu, en 
els que es troben en vies de 
desenvolupament, no ho 
està encara i es continua 
fabricant i fent servir.
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XIX)

A Europa, el 1978, el Parlament Europeu va declarar 
l’amiant com a substància cancerígena. En els anys 
90 els països europeus van començar a prohibir 
el seu ús i el 1999 ho va fer la Unió Europea, que 
va donar de termini fins al 2005. El 2003 es va 
prohibir l’extracció, la fabricació i transformació de 
productes del mineral de l’amiant.

De manera genèrica quan es treballa amb aquest 
material, cal anar preparat, evitar la presència d’altres 
persones a prop, segellar la zona de treball i humitejar 
el material per reduir la pols en suspensió. Després de 
la manipulació s’aconsella netejar la zona de treball 
amb aigua i després eliminar el material manipulat i els 
draps utilitzats per a la neteja en una bossa de plàstic 
segellada. Les persones exposades han de dutxar-se i la 
roba utilitzada ha de ser rebutjada o netejada. No s’ha 
d’utilitzar l’aspirador ja que les fibres, més petites, no 
seran retingudes pels filtres.

L’amiant és un residu especial perillós, que s’ha de 
recollir separat de la resta de materials i s’ha embalar, 
etiquetar i dur a un abocador autoritzat.

A Andorra el Reglament de Seguretat i de protecció de 
la salut en les obres de construcció de l'1 de desembre 
del 2010 en parla explícitament en l’Article 27.12.

D’acord amb la Directiva Europea 2009/148/CE, el Govern 
va aprovar el Reglament regulador de les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per protegir els 
treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que 
impliqui la manipulació d’amiant o de materials que 
en continguin i que va entrar en vigor el 5 d’octubre del 
2017, tres mesos després de la seva publicació al BOPA.

El Reglament preveu entre d'altres:

-  un Registre d’empreses amb risc d’amiant, públic i amb 
inscripció per a una durada de 3 anys a renovar.

-  prohibeix l’extracció, fabricació i transformació de 
productes d’amiant o amb amiant i la seva comercialització 
i ús.

-  prohibeix el treball amb aquest material als menors 
d’edat.

-  pels treballadors es prohibeix que estiguin exposats 
a concentracions de fibres d’amiant diàries (VLD-ED) 
superiors a 25 fibres per cm3, mesurades per mitjana 
ponderada d’un període de 8 hores.

- avaluar el risc d’exposició a l’amiant o materials que en 
continguin, a través de mesurar la concentració de fibres 
d’amiant en l’aire per a cada procediment i comparar-lo al 
valor ambiental d’exposició diària indicat com a màxim.

-  mesuraments periòdics personals cada 200 hores o 25 
dies de treball.

-  els equips de protecció individual.

-  les mesures tècniques generals de prevenció.

-  l’etiquetatge dels residus.

-  les mesures d’higiene personal i de protecció individual.

-  els dispositius de descontaminació.

-  l’empresari que executa els treballs ha d’elaborar un Pla 
de treball previ.

-  un cop les obres acabades cal assegurar que no queden 
riscos deguts a l’exposició a l’amiant en el lloc.

-  el Pla de treball forma part del Projecte de Seguretat i 
Salut.

-  recorda la importància de la formació i la informació dels 
treballadors.

El Reglament considera amiant les següents 
substàncies químiques: 

- Actinolita amiant

- Grunerita amiant  (amosita)
 
- Antofil·lita amiant

- Crisòtil

- Crocidolita

- Tremolita.

erò més enllà d’un problema de salut per als 
treballadors que ho és, l’amiant suposa també 
un problema de salut pública encara que sigui 
puntual, perquè la vida útil del mateix és d’entre 

30 a 40 anys i  el material utilitzat fa entre 30 i 60 anys que 
es va utilitzar.

Per tant seria bo localitzar aquest material al nostre país i 
poder seguir així la seva evolució i erradicació controlada i 
segura.

L’envelliment, el desgast, la climatologia, els treballs de 
reforma que es poden fer actuen sobre aquest material 
fent-lo vulnerable i contaminant.

Els edificis públics haurien de ser els primers a tenir 
controlat el tema i progressivament estendre-ho als edificis 
o locals d’ús públic i finalment als immobles privats.

La salut o la qualitat de vida, és un bo d’inversió a llarg 
termini.

P
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CONCURS CONSTRUCCIÓ UNITAT DE RADIOTERÀPIA

Un servei llargament 
reivindicat

TEXT: REDACCIÓ

El Consell de Ministres va ratificar al novembre del 2018 l’acord del jurat 
del concurs convocat pel Govern per a la selecció d’un professional de 
l’arquitectura, per a la redacció del projecte i direcció de les obres de 
construcció d’una unitat de radioteràpia.

Aquest projecte permetrà que els usuaris de radioteràpia d'Andorra puguin 
fer els tractaments al país sense el perjudici d'haver de desplaçar-se  a 
territoris veïns.

La parcel·la on s'ubicarà la nova unitat assistencial de radioteràpia està 
situada a cavall de les parròquies d'Andorra la Vella (Av. Dr. Mitjavila) i 
d'Escaldes-Engordany (Av. Fiter i Rossell), al costat de l'Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell al qual estarà connectat. La seva superfície és d'uns 
462 m². La nova edificació constarà d'una sola planta, i permet que, en un 
futur es pugui construir sobre ella l'ampliació del centre hospitalari.

El projecte guanyador ha estat “Connexió” dels arquitectes Gerard Veciana 
(ARTEKS, SL) i Lluís Ginjaume (Taller d’Arquitectura i Tècnica, SAU), amb una 
dotació de 5.000 euros. El 2n finalista, amb un premi de 2.000 euros, ha 
estat el treball "CUR" de l'arquitecte Josep Adserà. El 3r premi, dotat amb 
1.000 euros, ha recaigut en el  treball "Evolutiu" dels arquitectes Pau Iglesias 
i Jacint Gil.



El projecte guanyador ha estat realitzat per l'equip de treball conformat per ARTEKS Arquitectura, GINJAUME 
Arquitectura i Paisatge i PMMT Forward thinking heathcare architecture. 

TEXT. GERARD VECIANA, LLUIS GINJAUME

1r PREMI · ARTEKS ARQUITECTURA I GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE 

Connexió

«Un centre cent per cent 
inclusiu utilitzant materials de 
construcció saludables i que 
col·laboren activament en la 
qualitat de l’aire interior»

La proposta guanyadora ha plan-
tejat la unitat de radioterapia com 
una part més del complex hospita-
lari, volgudament s'han utilitzat els 
mateixos materials i els mateixos 
criteris formals a fi que sembli que 
aquesta part nova formava ja part 
de l'edifici. Hem volgut fugir de do-
nar protagonisme a aquesta part, 
creiem que l'actual centre hospi-
talari és un edifici amb un caràcter 
propi i l'hem volgut respectar.

Es proposa conectar aquesta uni-
tat amb un dels blocs d'ascensors 
existents a través de la planta -6 a 
fi que els usuaris de l'hospital tam-
bé puguin rebre els tractaments, i 
puguin arribar-hi fins amb els llits 
medicalitzats.

La proposta ha tingut molta cura en 
introduïr llum natural als espais pú-
blics i de treball a través de pous de 

llum zenitals i amb la incorporació 
d'alguns patis de llums que incorpo-
ren vegetació.

La vegetació també esta present en 
les cobertes vegetalitzades.

Hem volgut també dotar els espais 
amb molta lluminosotat però alho-
ra amb certa intimitat, per tant hem 
dissenyat unes lames ceràmiques 
que permetran donar aquesta in-
timitat als usuaris respecte la visió 
des del carrer.

A nivell de circulacions interiors, 
hem diferenciat els recorreguts pú-
blics dels tècnics i metges, tots els 
accessos a l'espai tècnic des de la 
zona pública es produeixen per una 
franja d'espais tipus "transfer" amb 
portes a dues bandes, entre ells els 
vestidors, el box, la consulta d'infer-
meria i la recepció.

Els centres sanitaris, molt més sen-
sibles que la resta de edificis, han de 
ser espais inclusius, pensats i dis-
senyats per tot tipus d'usuaris, amb 
tot tipus de diversitats funcionals. 
En especial, els tractaments de radi-
oteràpia solen ser utilitzats per gent 
de mitjana edat o gent gran, per tant 
el focus de la proposta ha estat di-
rigit en crear espais fàcilment habi-
tables i que siguin còmodes de ser 
utilitzats.  L'accessibilitat universal 
ens permet això.

De la mateixa manera creiem que 
les persones han d'estar al centre 
del disseny, per tant  proposem que 
aquesta unitat tingui un ambient in-
terior saludable, assolint una  qualitat 
ambiental dels espais interiors excel-
lent, d'aquesta manera intentarem 
oferir als seus ocupants una sensació 
de confort, de reducció de l'estrès i de 
reducció de sensació del dolor. 

A mode d'exemple, per il·lustrar els 
conceptes d'accessibilitat universal 
i d'ambients saludables, passem a 
descriure unes quantes accions o 
caracteristiques que proposem en 
aquest edifici.

· Fita informativa a l'accés al cen-
tre que aporta la informació neces-
sària sobre tots els espais i que ga-
ranteix que tothom, sigui quina sigui 
la seva limitació, pot circular amb 
total autonomia pel centre. 

· Sala d'espera accessible univer-
salment amb taulell de recepció a 
dues alçades, guia en el paviment 
per a invidents.

· Portes d'accés a les sales perfec-
tament contrastades per a una fàcil 
detecció. Confirmació de destinació 
en Braille en totes les manetes. 

· Banys completament acces-
sibles, amb espai d'aproximació a 

dues bandes de l'aparell sanitari i 
espai de gir per a cadira de rodes, 
tots els elements estaran correcta-
ment contrastats cromàticament.

· Col·locació de paviment porce-
lànic tècnic tot massa fotocatalític 
que permet reduir la contaminació 
ambiental i proporciona a la ceràmi-
ca propietats autonetejables, bacte-
ricides i de reducció de males olors. 

· Revestiment de parets amb com-
pacte HPL que acredita baixes 
emissions de VOCs, dotat d'un trac-
tament antibacterià amb ions de 
plata, amb superfície no porosa. 

· Pintat de paraments i sostres amb 
pintura de revestiment mineral amb 
grafè per a interiors d'acabat blanc 
mat o semi mat. Crea ambients més 
sans a l'interior, ja que absorbeix 
CO2 perquè conté calç d'alta quali-
tat i fibres de grafè, que li atorguen 
al mateix temps propietats innova-

dores: conductivitat tèrmica, gran 
duresa, homogeneïtat, resistència i 
flexibilitat. 

· Els cels rasos es realitzaran amb 
placa acústica en base de guix i ze-
olita. La placa perforada redueix el 
nivell de contaminants en l'aire en 
un 62%, sense necessitar llum solar 
per funcionar. 

· Els segellants, vernissos i adhesius 
s'escolliran en funció de les seves 
baixes emissions i el baix contingut 
en dissolvents. 

· S'assessorarà a la propietat a l'ho-
ra d'escollir mobiliari per garantir la 
seva baixa emissivitat de contami-
nants. 

· Es col·locaran plantes que col-
laborin a l'absorció de contaminants 
de l'aire.  

>>> Planta primera

>>> Secció circulació

Proposta d'ampliació del 
nucli escala-ascensor

En cas d'ampliació de l'hospital, el nou nucli 
d'escala i ascensor podrà continuar dins de 
l'envolvent de la futura ampliació.

Futura 
ampliació

Unitat de radioteràpia

Unitat de radioteràpia

Nou nucli escala-ascensor de 
connexió entre radioteràpia i S6

Passadís de connexió Nucli ascensor 
hospital 

Pàrquing

>>> Alçat

>>> Planta baixa
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La nova unitat de radioteràpia d’Andorra s’ubica al solar contigu a l’Hospital de Nostra Senyora de Meritxell 
a l’avinguda Fiter i Rossell. El solar està limitat per l’hospital, una zona de roca que passa per sota del 
vial superior i la sortida d’emergència del túnel de la Massana, per tant, només té una sola façana que es 
relaciona amb l’avinguda Fiter i Rossell, on hi ha un desnivell de 2,00 metres des del punt alt al baix. 
El projecte ha de donar resposta tant a la pròpia unitat de radioteràpia, com a la futura ampliació de 
l’hospital, a la connexió entre els dos edificis i a unes circulacions internes complexes i diferenciades entre 
pacients i personal sanitari. 

TEXT I RENDERS: JOSEP ADSERÀ I ARNAU SEMPERE

La concepció del projecte surt dels condicionants del programa de la “Unitat de Radioteràpia”, amb unes 
necessitats molt específiques d’aïllament, dimensions i ús. 
El cos de l’edifici s’implanta en la parcel·la com un volum integrador, orientat a les visuals i assentat en el  
desnivell del terreny respectant els condicionants i possibilitant la idea de futures possibles ampliacions 
amb el disseny d’una façana preparada i definitiva a aquest efecte.

TEXT I RENDERS:  JACINT GIL I PAU IGLESIAS

3r PREMI · JACINT GIL I PAU IGLESIAS

Volum integrador

S’aprofiten els  espais exteriors per 
crear uns ambients de interrelació 
en forma de plaça pública amb pe-
tits elements com bancs i jardine-
res. L’espai que es troba després de 
la franja de protecció de la sortida 
d’emergències del túnel, es podria 
utilitzar com a zona d’espera per a 
ambulàncies o parades urgents.
 
L’edifici queda molt condicionat a la 
seva estructura i distribució per la 
presència del búnquer del tracta-
ment de radiologia. El seu grau d’aï-
llament i el seu gruix de murs de fins 
a 1,60 m reconfiguren l’espai al seu 
voltant i les sales de serveis. L’alça-
da lliure en planta baixa és de 4 m al 
búnquer.

L’edificació consta en façanes d’una 
il·luminació i ventilació màxima, un 
aïllament adequat a la reglamenta-
ció vigent i unes proteccions solars i 
d’intimitat amb els espais exteriors. 

Una terrassa superior permet l’en-
trada de personal amb una protec-
ció o barana de corten.
 
L’estructura de formigó armat, mo-
nolítica, rígida i controlable, és resis-
tent, durable i de poc manteniment.

La pedra en façana també és durable 
i de poc manteniment i crea continu-
ïtat amb l’hospital per a la integració 
amb la seva futura ampliació.

A la  planta primera es preveu una 
zona d’instal·lacions per a la clima-
tització específica amb ventilació a 
l’exterior per les lames metàl·liques 
en façana.
 
En l'última planta la coberta serà in-
vertida i plana, acabada amb graves 
de color clar que evita el sobreescal-
fament, i permet l’adaptació d’una 
possible ampliació de l’edifici o del 
mateix hospital.
 
El manteniment i neteja de l’edifici, 
les seves façanes i finestres, es fa de 
manera senzilla al tenir accés directe 
a peu pla des dels diferents nivells 
aterrassats. 

El funcionament del projecte s’arti-
cula a partir de la ubicació del bún-
quer accelerador, dels 4 accessos 
necessaris (pacients que accedei-
xen a través de la recepció, paci-
ents que accedeixen des de l’accés 
d’ambulàncies, accés del personal 
sanitari i connexió amb l’hospital) 
i de les dues circulacions necessà-
ries (pública dels pacients i inter-
na del personal sanitari), marcant 
clarament cadascuna d’aquestes 
premisses i col·locant les diferents 
peces entorn a aquests usos.

Volumètricament, l’edifici realitza 
un retranqueig respecte a l’alinea-
ció de l’avinguda amb la seva unió 
amb l’hospital, el qual permet crear 
un sobreample (cobert) a la vora-
via que emmarca l’accés principal a 
l’edifici, alhora que permet integrar 
la unió entre els dos edificis. 

A través d’aquest punt hi ha l’accés 
dels pacients i del personal sanitari. 
La cota de l’accés respecte al pen-
dent del carrer, és la que permet una 
millor distribució i funcionament de 
la unitat de radioteràpia, d’aquesta 
forma tant la recepció com la sala 
d’espera es van aixecant respecte 

a la cota de l’avinguda, a la vegada 
que permet ubicar la base de l’acce-
lerador a sota del búnquer i la resta 
de xarxes sense haver d’excavar gai-
re, ja que es terraplenarà. 

S’ha prioritzat la col·locació de les 
peces principals a la façana de 
l’avinguda Fiter i Rossell, per tal que 
totes les sales de treball, despatxos, 
recepció, sala espera, ... tinguin llum 
natural i ventilació, havent ubicat les 
peces com el búnquer, els vestidors, 
magatzem i nucli de comunicacions 
al fons de la parcel·la, on les estan-
ces queden sense opció de llum na-
tural. 

2n PREMI · ADSERA GROUP SL, JOSEP ADSERÀ I ARNAU SEMPERE

CUR

<<< Planta

 >>> Façana  
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Què fa que sigui tan única?

Tot està en el concepte, que implica pro-
jectar i construir per aconseguir un elevat 
confort amb un consum d’energia molt baix. 
D’aquesta manera, conciliar baix consum 
i alt nivell de confort és possible. El confort 
tèrmic de la casa passiva no depèn de siste-
mes de calefacció i refrigeració actius, sinó 
que depèn principalment del disseny mit-
jançant PRINCIPIS PASSIUS on el rendiment 
de l’aïllament, control rigorós dels ponts tèr-
mics, de les infiltracions d’aire no desitjades, 
tancaments transparents de gran qualitat i 
els materials amb què es construeix, el seu 
disseny, la seva arquitectura buscant sempre 
l’òptim assolellament de manera que mitjan-
çant la ventilació mecànica a través d’un re-
cuperador de calor s’aconsegueixi l’aportació 
necessària per a la seva climatització sense 
recórrer a cap altre sistema o al cas de ser 
necessari amb la mínima quantitat. Les habi-
tacions de la casa mantenen la temperatura 
ideal de 20°C constant durant tot l'any. 

El concepte de casa passiva és aplicable a 
qualsevol clima, les eines i el càlcul sempre 
són iguals, només varien els requisits en  el 
disseny i els materials segons les condicions 
climàtiques en funció de la zona i orientació 
on s’actuï. 

Els principis bàsics de les cases passives són:

> AÏLLAMENT
Tot el confort tèrmic de la casa està asse-
gurat per una orientació òptima al sud o 
sud-oest de la casa per aprofitar al màxim 
l’energia solar. La construcció permet que els 
raigs travessin grans obertures vidriades en 
les tres façanes d’aquesta, excepte al nord. 
Aquest guany calòric es manté dins de l’edifi-
ci gràcies al perfecte aïllament d’aquest. 

Des de l'exterior, la casa passiva pot sem-
blar-se a qualsevol casa amb el mateix estil 
arquitectònic. Es pot construir amb tots els 
materials habituals, com fusta, formigó o 
maons, que s’utilitzen per a una edificació 
comuna amb algunes diferències. 

És especialment el que hi ha dins de les pa-
rets, sota el sostre, pel que fa a obertures i els 
equipaments, el que marca la gran diferència 
i la converteix en el millor habitatge aïllat mai 
concebut. 

Lògicament, a causa d'aquesta optimització 
de l’aïllament, les parets de la casa passiva 
són considerablement més gruixudes que 
les normals i l’ús de finestres amb doble o 
triple vidre també és imperatiu. 

Hi ha molts tipus d’aïllament, sobretot si te-
nim present construir sa i saludable, ens fixa-
rem en els aïllaments naturals, entre els que 

destaquen les fibres de fusta, per solucionar 
qualsevol situació o detall constructiu que 
ens aparegui. Molt populars per construir 
sobre entramats i també a les cases de fusta, 
ja que a causa de la seva gran varietat de pa-
nells, permeten donar solució a les diferents 
casuístiques de tancament entre llistons. En 
obres de construcció humida, són molt utilit-
zades per a les cobertes o en façanes com a 
aïllament SATE. 

La cel·lulosa és molt popular en rehabilita-
ció i obra nova, pel seu preu baix i facilitat 
d’instal·lació. Ens permet omplir cambres 
d’aire sense residus ni minves, de forma fàcil 
i ràpida. 

Un altre producte molt interessant i que està 
entrant amb força, són els aïllaments tèxtils 
com el cotó, que ens permet utilitzar-lo com 
a bon aïllament acústic entre llistons en en-
vans de cartó-guix.

ELIMINACIÓ DELS PONTS TÈRMICS
Són aquells punts de l’envoltant de l’edifici 
(murs exteriors, cobertes i soleres) on per la 
pèrdua d’homogeneïtat dels components es 
debilita l’aïllament, ocasionats per la trobada 
de diferents elements constructius i canvis 
de composició. Si aquests els preveiem en 
fase de projecte, amb un correcte planteja-

Una casa passiva és una llar que utilitza poca energia per mantenir-se en un elevat confort 
interior durant tot l'any. És la seva orientació, estructura, aïllament tèrmic i estanquitat que li 
permet reduir les seves necessitats de calefacció de manera significativa. 

Consumeixen fins a set vegades menys que un habitatge tradicional, i les seves construccions estan dissenyades 
per aprofitar al màxim la llum solar a l'hivern mantenint la calor dins de l'habitatge. Són a més edificis que a 
causa de les justificacions, detalls i controls per assegurar i certificar la correcta aplicació de l’estàndard, fan 
que siguin de gran qualitat i per conseqüència el manteniment durant la seva vida útil sigui molt controlat. 
En aquest sentit, es pot dir que la casa passiva és, per tant, la casa econòmica i si a més la construïm amb 
materials sans i saludables serà la casa ecològica per excel·lència. 
Aquest concepte es va començar a estudiar en els anys 80 a Alemanya i s’ha estès per Europa i el món amb 
moltíssims exemples construïts tant en residencial com en edificis terciaris. 

TEXT: QUIM FERRER · ARQUITECTE · PASSIVE HOUSE DESIGNER

SALUT, CONFORT I ESTALVI ENERGÈTIC

CASA PASSIVA
Passive House 

Designer

Informa’t i demana pressupost a $)!*Ƴ �*.+�$Ɔ�*(ɄƌɄ �*.+�$Ɔ�*(

AÏLLAMENTS A PARTIR DE 600€   Truca al +376 682 652

Aïllament de parets

Cel·lulosa insuflada

Digues adeu al fred i estalvia en la factura 

de calefacció fins a un 40%

Estalvia i guanya confort, és econòmic i efectiu

Omplim les cambres d’aire buides amb 

aïllament de fibres de cel·lulosa

Com ho fem?

Reduïm la infiltració de 

l’aire de l’exterior

Quin benefici et dóna? Per què?

Sense obres ni brutícia fins 

i tot vivint a casa

ment en el disseny podem eliminar els ponts 
tèrmics i minimitzar les pèrdues d’energia.  

També són els responsables, no només de 
la fugida de l’energia acumulada a l’interior, 
sinó també de les condensacions i fins i tot 
de les taques de fongs que apareixen en les 
parets. 

> CONTROL DE LES INFILTRACIONS
Són molt habituals les infiltracions d’aire no 
desitjades a través de l’envolvent de l’edifici, 
de la mateixa manera que en els ponts tèr-
mics és necessari un bon plantejament del 
projecte per realitzar un bon envoltant es-
tanc a tot l’edifici. 

La falta d’estanquitat comporta filtracions 
d’aire que refreden l’ambient a l’hivern o 

l’escalfen a l’estiu, incidint directament en el 
consum energètic, a més són font de sorolls, 
contaminació, provoquen danys en les es-
tructures per a les condensacions no desitja-
des dins dels elements opacs, etc. 

Ja forma part de tots els estàndards de baix 
consum energètic l’obligació de seguir uns 
assaigs mitjançant un test de pressurització. 

> VENTILACIÓ MECÀNICA AMB RECUPE-
RACIÓ DE CALOR
Com la casa passiva ha d'estar dotada d’un 
aïllament tèrmic i d’una estanquitat a l’aire 
seguint unes normes precises, és normal que 
sigui un edifici hermètic. En aquest sentit, la 
renovació de l'aire s’ha de gestionar perfec-
tament. Això es fa mitjançant la ventilació 

mecànica controlada (VMC) de doble flux. 
Aquest dispositiu extreu l’aire viciat de l’in-
terior i el renova amb aire nou, que aconse-
gueix impulsar a una temperatura propera a 
la de dins, el que permet un estalvi d’energia 
tant a l’estiu com a l’hivern i millora en gran 
mesura el confort de l’habitatge. En termes 
de climatització natural, la casa passiva tam-
bé pot utilitzar el que els arquitectes anome-
nen pou canadenc, molt útil a l’hivern perquè 
ens puja la temperatura i a l’estiu ens la baixa 
de forma natural i sense cap consum.

> FINESTRES I PORTES D’ALTES PRESTA-
CIONS
Els elements transparents són els més febles 
de l’envoltant. El disseny i materials de les 
seves seccions són molt importants, amb 
juntes d’estanquitat i vidres de baixa emissió 
dobles o triples que poden incorporar, per 
millorar la seva eficiència, gasos nobles en 
les càmeres reduint el coeficient de transmi-
tància tèrmica. 

> AÏLLAMENT DE COTÓ ISOLTEX > AÏLLAMENTS DE FIBRES DE FUSTA 
PAVATEX

> AÏLLAMENT TÈRMIC DE CELULOSA 
OUATECO

´
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Sense necessitat d’obres i en només 90 minuts

Inserció de la funda 
en el conducte.

Inflat i aplicació del vapor 
d’aigua per a l’endurit.

Talli de l’excés en els 
dos extrems.

REPAREM XEMENEIES
  Truca al +376 682 652

> OPTIMITZACIÓ DELS GUANYS SOLARS I 
DE LA CALOR INTERIOR

L’aprofitament dels guanys de calor intern 
generats per les persones, els electrodo-
mèstics i la il·luminació formen part del 
balanç energètic de l’edifici.

El correcte disseny de finestres i protec-
cions solars han d’afavorir la captació de 
l’escalfor del sol a l’hivern i la protecció 
d’aquest a l’estiu per evitar sobreescal-
faments. 

L’objectiu de l’estàndard és limitar la de-
manda d’energia a 15 KWh/m2a per cale-
facció i a 15 KWh/m2a per refrigeració. 

L’estanquitat a l’aire s’ha de comprovar 
mitjançant un test de pressurització que 
confirmi un valor no superior a 0,6 reno-
vacions d’aire per hora a una pressió i de-
pressió de 50 pascals.  

L’energia primària total demandada per 
l’edifici on estan inclosos la climatització, 
la il·luminació, els electrodomèstics i or-
dinadors entre d’altres, no pot superar el 
valor de 120 KWh/m2a.

L’estratègia d’edificació o rehabilitació 
passiva és rendible a mig termini on els 
costos energètics estalviats superen cla-
rament la inversió realitzada en un princi-
pi que pot suposar entre un 3% i un 8%, 
i el seu cost global s'amortitza, segons 

la mida de l’edificació, entre els 5 i els 10 
anys d’ús a causa de l'elevat estalvi en la 
factura energètica. 

A més, gràcies a un disseny de l’envoltant 
de l’edifici ben aïllat al fred i a la calor, as-
segura un elevat confort interior. 

Són edificis confortablement càlids a l’hi-
vern i frescos a l’estiu que poden estalviar 
fins al 90% respecte als edificis conven-
cionals que encara es construeixen avui 
en dia.

NORMATIVA OBLIGATÒRIA PER 
A L'OBRA NOVA A ANDORRA A 
PARTIR DEL 2020
A Andorra serà d'obligat compliment per 
a construccions d'obra nova,  l’edifica-
ció d’habitatges de consum gairebé nul 
(NZB) a partir del 2020. Es tracta d'una 
bona notícia, perquè apostar per l’eco 
construcció significa apostar per la con-
servació del medi ambient, pel confort 
dels habitatges i per l'estalvi energètic . 

Els edificis del futur només poden ser així; sostenibles i eficients. Però no volem 
esperar, per a nosaltres el futur és avui. Per això et proposem un sistema de 
construcció respectuós amb el medi ambient i aplicable a qualsevol tipus d’edifici. 
Ecospai és per a tu, si ets una persona que vol que la seva casa sigui sana i eficient. O si 

ets un arquitecte o un professional de la construcció que aposta per: materials saludables, confort dels edificis, 
estalvi energètic i preservar el medi ambient. 

ecospai.com

Materials per a la construcció 
d’habitatges Passive house

AÏLLAMENT TÈRMIC AMB FIBRES DE 
FUSTA PAVATEX
Per a l’aïllament interior i exterior de cobertes, murs 
i sostres. Fibres de baixa conductivitat tèrmica que 
esdevenen un molt bon aïllant durant l’hivern, i una alta 
densitat que els confereix molta inèrcia tèrmica, per la qual 
cosa també protegeixen de la calor estival. Eviten l’efecte 
de paret freda i regulen la humitat interior de l’ambient

AÏLLAMENT TÈRMIC AMB CEL·LULOSA 
OUATECO
Factor d’aïllament sense competència
Aïllant tèrmic de fibres de cel·lulosa fabricat mitjançant 
un procés de reciclatge de paper de diari, sense 
productes químics nocius. Un producte d’aïllament sense 
competència.

MÀQUINES ESPAIBLOW 
PER INSUFLAT O 
PROJECTAT DE FIBRES 
D’AÏLLAMENT
Permeten descompactar per 
insuflar o projectar tot tipus de 
fibres, independentment de la seva 
longitud o densitat. Som l’única 
empresa a Espanya amb fabricació 
pròpia, manteniment i reparació 
d’aquest tipus de maquinària. Tria 
la que millor s’adapti al teu treball.

RECOLLIDA D’AIGÜES 
PLUVIALS INTEWA
Recupera l’aigua pluvial de forma 
eficient i estalvia fins a un 50% en el 
subministrament. Disposem d’una 
àmplia gamma de productes que 
recullen, canalitzen, filtren i bomben 
l’aigua de pluja per a reaprofitar-la en 
el consum domèstic i industrial.

RECICLATGE D’AIGÜES 
GRISES INTEWA
Una segona oportunitat per a l’aigua 
que consumim. Gamma de solucions 
per estalviar en la factura de l’aigua i 
fer un ús més sostenible d’aquesta.

SISTEMES DE SEGELLAT AMPACK
Làmines i adhesius que garanteixen el confort en 
els habitatges mitjançant la protecció de l’embolcall 
exterior i interior dels edificis.

REPARACIÓ NO 
DESTRUCTIVA DE 
XEMENEIES I CONDUCTES 
FITFIRE
Repara sense necessitat d’obres i en 
90 minuts. Fitfire és una funda que 
s’insereix a l’interior del conducte. S’infla 
amb aire i vapor d’aigua per adaptar-se 
perfectament a la xemeneia existent. 
Aquesta nova capa actua com una 
segona pell, revestint l’interior i garantint 
perfectament la sortida de fums i 
condensacions.



El passat mes de maig van començar les obres d’ampliació 
i reforma de la plaça de les Pubilles d’Escaldes-Engordany. 
Està previst que els treballs estiguin enllestits en tres mesos.

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

OBRES D’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA PLAÇA DE LES PUBILLES
Escaldes-Engordany

MÉS SUPERFÍCIE I FLUÏDESA
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Amb aquest projecte es guanyarà en 
superfície, ja que gairebé duplicarà 
l’actual plaça de 250 metres quadrats, 
que s’enderrocarà totalment i es con-
vertirà en un espai públic més ampli 
i funcional en tres nivells de 450 me-
tres quadrats de diferents tonalitats 
de granit. La inversió de 265.900 eu-
ros permetrà instal·lar altres elements 
com arbres,  mobiliari urbà, 25 metres 
lineals de jardinera, fanals, bancs, pa-
pereres... i aportarà una zona verda i 
agradable per als vianants en un espai 
que és bastant urbà.

També es guanyarà en la fluïdesa del 
trànsit, modificant la circulació en un 
punt on actualment es genera un em-
bús entre l’entrada de la parròquia i la 
zona del Clot d’Emprivat. 

Algunes variacions ja es van posar en 
funcionament amb motiu de la recon-
versió de l’avinguda Carlemany per 
a vianants, com el canvi de sentit de 
circulació del carrer Santa Anna. Ara, 
amb la reforma d’aquest espai, s’eli-
mina el sentit de baixada provinent de 
l’avinguda de les Escoles, de manera 
que els vehicles que provenen del 
carrer Santa Anna, podran baixar en 
direcció al centre habilitant un carril 
de doble sentit per davant de l’hotel 
Fènix. 

46 l’adv ARQUITECTURA

«Dos objectius molt 
clars: guanyar en 
superfície i en la fluïdesa 
del trànsit»
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La remodelació i embelliment de l'avinguda Carlemany, a Escaldes-Engordany, en tot 
moment, ha tingut un objectiu molt clar, la de dotar-la d'un major dinamisme social i 
comercial. I aquesta tasca va ser encarregada a l'empresa Enginesa, com a redactora del 
projecte i posteriorment, com a direcció facultativa de les obres que portaven a fer realitat 
el projecte.

TEXT: MA AMPARO MARTÍNEZ MILVAQUES. CAP DE PROJECTE · FOTOS: ADV

Millorar
 l’experiència 

del vianant

PROJECTE D'URBANISME I OBRA CIVIL 
REMODELACIÓ I EMBELLIMENT DE L'AVINGUDA CARLEMANY, VIVAND

ESCALDES-ENGORDANY



>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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Abans del projecte l'avinguda ja tenia 
el trànsit restringit, i la prioritat, cla-
rament era del vianant, tot i que amb 
el projecte s'ha volgut augmentar 
aquesta preferència millorant l’expe-
riència del vianant. 

Per completar el disseny i la imatge 
de conjunt i continuïtat, s'ha optat 
per utilitzar les mateixes tonalitats 
de granit que es van utilitzar en la 
fase anterior de la remodelació de 
l'avinguda, on es va dotar de grans 
voreres, les quals, en aquesta ocasió 
s'han estès fins al centre del vial.

Per tant, la nova secció fa més evi-
dent el protagonisme del vianant, ja 
que el resultat és un carrer pavimen-
tat amb granit de façana a façana, 
amb peces de diferents mides a la 
part central, més reduïda i com a es-

pai ocasional per al vehicle, delimitat 
entre les dues línies de la canal de 
recollida d'aigües oculta, per contra, 
s'amplia la zona més propera a la fa-
çana, continuant amb la disposició 
de peces de majors dimensions.

També, s'ha tingut en compte com-
plir amb les normes urbanístiques, 
per aconseguir una accessibilitat uni-
versal, és a dir, tant per a persones 
amb discapacitat motora com visual, 
a més de facilitar l'accés als serveis 
d'emergències en cas de necessitat 
(bombers, ambulància, policia...).

En els semàfors existents en l'àmbit 
d'actuació se'ls ha dotat amb senyals 
acústics i el marcatge al terra amb 
podotàctils per a invidents, a més de 
complementar-los amb els semàfors 
de led al terra, sincronitzats amb els 

«la nova secció fa més 
protagonista al vianant: un 
carrer pavimentat amb granit de 
façana a façana, amb peces de 
diferents mides a la part central»
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S'han respectat els arbres que hi 
havia al llarg de l'avinguda, ressal-
tant els seu protagonisme, amb el 
canvi dels escocells. Inicialment, 
es trobaven confinats dins de les 
jardineres integrades en els antics 
bancs, i després de les obres, es 
veu el peu dels arbres, deixant els 
escocells anivellats amb la resta de 
l'avinguda i coberts amb gespa arti-
ficial, de fàcil manteniment i neteja.

A més, de la pròpia avinguda Car-
lemany, l'àmbit de l'actuació s'ha 
estès als carrers transversals que 

connecten la mateixa amb l'avin-
guda Fener, com són el carrer Sant 
Antoni, el carrer Isabelle Sandy, i el 
carrer Ciutat de Sabadell.

Com mobiliari urbà s'han incor-
porat els nous models de bancs, 
fonts d'aigua amb un sistema de 
buidatge, per evitar la congelació, 
així com noves jardineres als límits 
de l'avinguda. També, s'ha instal·lat 
una escultura del logotip de VIVAND 
en la intersecció de l'avinguda Car-
lemany amb el carrer de la Unió, i a 
més, s'ha marcat a terra el mateix 

en les interseccions amb els carrers 
que creuen l'avinguda, sobre granit 
negre.

Un cop finalitzada l'obra s'ha acon-
seguit acabar de convertir l'avingu-
da en un eix comercial per al via-
nant, per a la trobada i la reunió de 
les persones, per passejar, i gaudir 
de la ciutat d'una manera tranquil·la 
i més pausada, si es desitja. 

verticals per millorar la seguretat 
del vianant, en les interseccions de 
l'avinguda amb els carrers que la 
creuen, amb un trànsit elevat.

Un altre factor que li dóna singu-
laritat al projecte executat és la 
concepció i introducció de la tec-
nologia en el disseny, com és el cas 
dels bancs, als quals se'ls ha do-
tat de sistemes per a la recàrrega 
d'aparells electrònics a través del 
sistema usb, i de les instal·lacions 
necessàries per facilitar la realit-
zació d'esdeveniments, permetent 
ser punts de connexió amb la xarxa 
elèctrica.

S'han mantingut els fanals exis-
tents, situats a les antigues vore-
res, i se'ls ha rehabilitat, aplicant 
un decapatge inicial, per després 
tractar-los i tornant-los a pintar, per 
millorar els seu estat i permetre que 
durin molts anys més.

Per a l'evacuació de les aigües 
pluvials s'ha optat per un sistema 
de recollida de les aigües pluvials 
oculta, amb més capacitat d'ab-
sorció, fet que disminueix la possi-
bilitat d'embossaments per grans 
quantitats d'aigua, a més, aquesta 
ha estat reforçada per reixes trans-
versals, en punts d'encreuament i 
d'acumulació històrica d'aigua.

PROJECTE: Remodelació i embelliment 
de l'avinguda Carlemany
REDACCIÓ DEL PROJECTE: ENGINESA
CONSTRUCTORA: TP UNITAS 

C. de les Escoles, 27, 1r 1a · Sant Julià de Lòria. Andorra · Tel.: 741 600 · Fax: 841 305 · administracio@dtg.ad

GESTIÓ D’OBRES VIVAND



OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

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

Des de 1952



Industrials col·laboradors de la remodelació i embelliment de l’avinguda Carlemany, VIVAND Industrials col·laboradors de la remodelació i embelliment de l’avinguda Carlemany, VIVAND

T 815 541 · M 341 076
Ctra. del Pas de la Casa, local 4 · AD200 ENCAMP · nobregasl@andorra.ad

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

PINTURES · P
AVIMENTACIONS · IM

PERMEABILITZACIONS

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

Carretera de la Comella, 4-6      AD500 Andorra la Vella      Andorra      tel. (+376) 802 626      www.jocor.ad
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A peu o amb bicicleta, aquest 
camí d’uns 200 m de recorregut 
des de l’Ermita de Santa Creu, 
paral·lel al carrer Prat del Riu, 
per la riba esquerra del riu 
Valira, és una zona a descobrir. 

Es tracta d’un trajecte ja existent, 
que s’ha reformat completament, 
atès que anteriorment 
s’inundava i s’enfangava, fent-ho 
impracticable. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CAMÍ DE BICICLETES · CANILLO

Passeig 
ecològic
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>> Tots els materials que s’han utilitzat han creat un espai sostenible.

«s’han encaixat bancs a 
tot el recorregut, fabricats 
amb lloses de pedra 
recuperada. Tot molt 
integrat en el paisatge»

Les obres per a la millora han con-
sistit en pujar l’altura del muret 
que dóna al riu, i crear un pendent 
continu en tot el camí, el que evi-
ta les inundacions i que es formin 
bassals. 

També s’ha cobert tot el trajecte 
amb un paviment ecològic nou al 
país, un material terrós, continu, 
natural i resistent, que permet de 
manera respectuosa amb el medi 

ambient l’estabilització de sòls na-
turals gràcies a la seva composició 
a base de vidre triturat, i àrid clas-
sificat. Es manté inalterable amb 
el pas del temps, sense costos de 
manteniment.Tot ha esta pensat 
per crear un espai sostenible. 

S’ha instal·lat una tanca de fusta 
per la part del riu, fabricada sen-
se cap ferramenta a la vista i per la 
part exterior, un muret de pedra en 

el que s’han encaixat bancs a tot el 
recorregut, fabricats amb lloses de 
pedra recuperada. Tot molt inte-
grat en el paisatge. 

El passeig de nit també està asse-
gurat, ja que el camí està perfecta-
ment il·luminat amb fanals. 

PROJECTE: 
Camí de Bicicletes · Comú de Canillo
CONSTRUCTORA: Unitas

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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



62 l’adv URBANISME I OBRA CIVIL 63l’adv

Es tracta de la realització d’un aparcament en un terreny del poble d’Ordino, que es va estar utilitzant 
com a aparcament aleatori, improvisat, i amb un pendent longitudinal pronunciat, amb el conseqüent 
perill que comporta en temporada hivernal. La superfície aproximada del terreny d’actuació és d’uns 
2.500 m2. Aquest nou aparcament a Ordino, dóna resposta a les demandes de places en aquesta 
zona, tant per l’existència del Centre d’Alt Rendiment Esportiu, de l’Escola de Formació de Professions 
Esportives i de Muntanya (EFPEM), com de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino. Tant la 
definició de l’eixamplament del carrer d’accés com el de l’ordenament de la superfície de l’aparcament, 
s’han projectat d’acord amb el convingut entre el Comú d’Ordino i el Ministeri d’Ordenament Territorial 
del Govern d’Andorra.

>> Planta senyalització

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

APARCAMENT ZONA DE PLANA DE BABOT · ORDINO

Donar resposta 
a una demanda

Es tracta d’un aparcament horit-
zontal en dos nivells, amb dos ac-
cessos, comunicats mitjançant una 
rampa de comunicació entre ells. 
Els dos accessos s’han previst per 
poder diferenciar les dues platafor-
mes en dos aparcaments separats i 
amb gestions separades o conjun-
tes, segons necessitats del Comú 
d’Ordino i el Govern d’Andorra. El 
nombre de places d’aparcament es 
de 72 cotxes, de les quals 2 són per 
a minusvàlids i 2 de recàrrega elèc-
trica.

Els treballs realitzats han estat la for-
mació de les esplanades, mitjançant 
uns murs de gravetat, de maçoneria 

perimetrals. Aquestes esplanades 
tenen un pendent longitudinal d’un 
1 % per tal d’evacuar les aigües d’es-
correntiu superficial.

Els moviments de terres necessaris 
per l’execució de l’obra, han suposat 
unes excavacions i uns ompliments 
d’uns 2.200 m3. El volum de murs de 
maçoneria executats es de 462 m3. 
El ferm està composat d’una capa 
de base de 25 cm de material gra-
nular (barreja 0/40) i una capa de 
rodament de 5 cm de barreges bitu-
minoses en calent.

A tot el perímetre de l’aparcament 
s’ha instal·lat un tancament amb 

una xarxa tipus de 2,00 m d’alçada. 
També s’han executat tots els aba-
lisaments necessaris per a garantir 
la seguretat als vehicles dels usuaris 
de l’aparcament. 

S’ha previst una barrera de segure-
tat mixta (de fusta i acer) amb nivell 
de contenció N2 Tipus T22 N2-W6 
muntada sobre CPN amb muntants 
cada 4m. S’ha executat també el 
desmuntatge i la reconstrucció de  
les canalitzacions de la xarxa d’en-
llumenat públic afectat per l’obra, 
així com de tots els fanals afectats  
i la formació de noves canalitzaci-
ons per als circuits d’enllumenat a la 
zona de l’aparcament.
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Per tal d’evacuar les aigües pluvials 
s’han utilitzat embornals del tipus 
reixa, embrancats en la canalització 
existent a la zona del vial, i a les no-
ves canalitzacions de PEAD a la zona 
de l’aparcament.

Els diàmetres per als tubs principals 
de la xarxa és de 250 mm exterior i 

en els tubs d’embrancament és de  
200 mm .

El termini d’execució de l’obra ha 
estat de tres mesos. Es van inici-
ar l’11 de març, i finalitzar el 30 de 
maig. El cost total de l’obra, inclo-
ent les instal·lacions, ha estat d’uns 
215.000€ .   

PROJECTE: Aparcament Zona de Plana de Babot · Ordino
REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA: SUPORT
CONSTRUCTORA: CEVALLS

· ESTUDIS I PROJECTES D’OBRA CIVIL
· PROJECTES D’EDIFICACIÓ
· DIRECCIÓ D’OBRA
· PERITACIONS I TAXACIONS
· ESTUDIS I PROTECCIONS D’ALLAUS
· CONSULTORIA ENERGÈTICA

C. Prat de la Creu 101, 1r · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 808 640 · Fax +376 861 480 · suport@suportenginyers.com

APARCAMENT ZONA DE PLANA DE BABOT · ORDINO
SUPORT Enginyers Consultors
ha fet la redacció del projecte 
i la direcció d’obra

«Aquest nou aparcament 
dóna resposta a les 
demandes de places 
en aquesta zona, per 
l’existència de tres 
centres educatius»

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.cevalls.com
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El projecte té com a finalitat la rehabilitació de les 
façanes de l´edifici Rabassa 2, a Sant Julià de Lòria, 
amb dos objectius:  l'augment de l´eficiència energètica 
i el aillament tèrmic a fi efecte d'augmentar el confort 
tèrmic dels inquilins, i donar a l´edifici una imatge 
actual, situant-lo en l´arquitectura d´avui i dotant-lo del 
carácter urbà de la zona.

TEXT: REDACCIÓ I JOSEP ANTON MONTANÉ TOMÀS
FOTOS: ROBERT VERDAGUER · ÒSCAR LLAURADÓ

EDIFICI RABASSA 2. SANT JULIÀ DE LÒRIA

CARÀCTER

urbà

«Per il·luminar la façana 
s’ha fabricat una tira de 
Led corbada, que li dóna 
més volum a l’edifici»
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ARQUITECTURA: Josep Antón Montané Tomàs
ENGINYERIA: ECM Enginyeria
CONSTRUCTORA: LOCUBSA

La metodologia que s´ha emprat per 
a dur a terme el projecte ha consis-
tit, en primer lloc, en l´elaboració 
d´un estudi de l´edifici, de les pato-
logies i mancances tèrrmiques  que 
posseeix, per desenvolupar a conti-
nuació un diagnòstic com a reconei-
xement de l´éstat de conservació de 
l´immoble en qüestió. En el seu con-
tingut, s´han tingut en compte les le-
sions i símptomes que pateix l´edifici 
per determinar els paràmetres qua-
litatius de durabilitat i  vulnerabilitat, 
aixi com d´una auditoria energética 
de tot l´edifici. 

En segon lloc, un cop obtingut els re-
sultats, s´ha procedit a la intervenció 
sobre les lesions mitjançant un pro-
jecte de rehabilitació, que engloba 
l´esmena de les patologies i la millo-
ra de l´aillament tèrmic ajustant-se 
a les necessitats actuals de confort, 
benestar i eficiència energètica. 

S´ha prestat especial importància als 
materials escollits, a les tècniques 

d'intervenció  perquè siguin eficients 
al màxim i que minimitzin el pes so-
bre l´estructura original de l´edifici.

En els patis de llum s´han substituït 
les finestres per finestres a ruptura 
de pont tèrmic i triple vidre, apro-
fitant aquesta intervenció s´han 
substituït totes les persianes per 
tèrmiques i s´ha modificat el regis-
tre de persiana situant-lo a l´exterior 
a fi d´evitar tota infiltració d´aire a 
l´interior dels habitatges. Per a l'aï-
llament dels murs, s´ha utilitzat el 
sistema SATE (sistema d´aïllament 
tèrmic per a l´exterior) per tal de 
resoldre tèrmicament tots els ponts 
tèrmics. L'acabat és amb un estuc 
flexible de color clar, per donar cla-
redat i llum als patis interiors.

Per a les façanes que donen a les 
vies públiques i donada l´antiguitat 
de l´edifici s´ha optat per una façana 
ventilada, lleugera, amb rastells i cos-
telles d´alumini, amb separadors a 
ruptura de pont tèrmic i amb un aïlla-

ment continu tipus PIR, per les seves 
altes prestacions tèrmiques, estabili-
tat térmica i resistència al foc.

Els acabats són amb un panel com-
posite de color gris llosa i plata mat 
donant a les façanes unes prestaci-
ons i un carácter més imponent. Les 
finestres d'aquestes façanes ja havien 
estat canviades anteriorment, per 
la qual cosa s´ha optat per la subs-
titució de les persianes i l´aillament 
de totes les caixes de persianes per 
l´interior per evitar també  i al màxim 
les infiltracions d´aire.

La coberta s´ha aillat totalment per 
sobre del forjat de sota coberta, de 
tal manera que aquest volum queda 
ventilat,  regulant els fluxos de tem-
peratura.

A la planta primera, zona de despat-
xos, s´ha substituit els finestral per un 
mur cortina corregut  realitzat amb si-
licona estructural, de manera que no-
més es veu vidre i a la vegada millora 
la tèrmica de l'envolupant i realça el 
volum de la zona dels habitatges de 
l'edifici. 

A la part corba de la façana, s´ha 
reforçat el carácter de xamfrà, col-
locant tots els materials, baranes, pa-
nells d´alumini i vidres corbats. De nit 
aquest volum queda il.luminat amb 
una il.luminació amb tecnología led. 

En els dos extrems del edifici s´ha 
introduït el concepte de ¨finestra ur-
bana¨, enmarcant les quatre llotges 
el que li proporciona amb el xamfrà, 
l'aspecte urbà. 

«S’ha millorat 
l’eficiència energètica 
a l’edifici i se li ha 
donat un caràcter 
més urbà»

>> Façana Avinguda Verge de Canòlich> Alçat façana Avinguda Verge de Canòlich



Enginyeria i industrial col·laborador de l’edifici Rabassa 2. Sant Julià de Lòria

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

ESTUCS · V
ERNISSOS · M

OQUETES · P
APERS · T

ÈXTILS · R
ETOLACIÓ · P

INTURA EN GENERAL

Ctra. de Fontaneda, 36 · Planta -3, porta C1
Sant Julià de Lòria · PRINCIPAT D’ANDORRA

ENGINYERIA CIVIL, ESTRUCTURES 
I INSTAL·LACIONS

REFORMES PLA RENOVA

t. +376 842 065 · f. +376 842 065 · t. mòbil +376 325 422
ecm.ins@andorra.ad

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis
desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 80 86 45
Fax (+376) 86 71 11

locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com



Industrials col·laboradors de l’edifici Rabassa 2. Sant Julià de Lòria

ELECTRICITAT
FRANCESC ROCA

INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
EN GENERAL

ENLLUMENAT PÚBLIC

Ctra. de Nagol, 8
Tel. 841 022 

elect.franroca@andorra.ad
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA

ANDORRA

Més de 60 anys 1951-2019

1968
2019

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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



Cal Noguer, és un habitatge unifamiliar aïllat, situat a la urbanització 
Terres Tarteres, a la zona residencial d’Auvinyà. L’encàrrec per part de la 
clienta era que la casa fos oberta i amb molta llum, a partir d’aquí ens va 
deixar molta llibertat; aquesta mentalitat oberta es veu reflectida en el 
caràcter de la casa.

TEXT, RENDERS I FIGURES: PEP SORIANO · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CAL NOGUER. AUVINYÀ

L’ESPAI 
a partir del buit
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La construcció pretén aprofitar al 
màxim les vistes panoràmiques 
cap a l’entorn natural. La intenció 
és proposar un joc entre l’interior 
i l’exterior fent que la casa s’obri 
molt a l’exterior, que aquest entri 
dins, mantenint la intimitat i cre-
ant espais acollidors. 

A dins, el joc de materials, alguns 
entrant des de fora, i les dobles i 
triples alçades, amb entrades de 
llum zenital, donen com a resultat 

una atmosfera calmada i íntima 
tot i ser una casa molt oberta.

La casa es distribueix en quatre 
plantes: el soterrani, destinat al 
garatge i a serveis de l’edificació; la 
planta baixa on es troba la zona de 
dia, amb una gran cuina, un men-
jador i un saló, amb terrassa i jar-
dí; el primer pis on hi ha la zona de 
nit amb els dormitoris i els banys, 
i l’última planta, la més oberta a 
l’exterior, amb una gran habitació 

>>A l’espai exterior de l’entrada s’ha col·locat una nova noguera en record 
d’una de vella que hi havia a la parcel·la i que li donava caràcter.

>>Secció longitudinal
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«proposar un joc entre l’interior i l’exterior fent 
que la casa s’obri molt a l’exterior, que aquest 
entri dins, mantenint la intimitat i creant 
espais acollidors»

El volum de l'edificació està for-
mat conceptualment per tres 
elements materials i el buit que 
es genera entre ells, que travessa 
tota la casa i la compon des de 
dins, sobretot a la part central on 
un pati interior en triple altura, en 
el qual hi ha l’escala i l’ascensor 
panoràmic, és l'espai central que 
articula tota la distribució interior. 

Les formes dels tres elements es 
maclen donant lloc al buit que 

permet portar la llum a les estan-
ces de l'habitatge des de les dife-
rents orientacions.

L’edificació se situa a la part sud 
de la parcel·la per aprofitar les 
cotes més baixes del carrer per 
donar accés a l'habitatge, tant als 
vianants com als vehicles. 

El jardí envolta tota l’edificació en 
planta baixa. Les orientacions de 
les peces responen a l’assolella-
ment i a les vistes. 



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

amb vistes panoràmiques, i una 
zona d’estudi i d’estar relacionada 
amb la terrassa exterior. 

Els tres elements que conjunta-
ment amb el buit componen la 
casa tenen materialitats diferents, 
pissarra, pedra i fusta, reminis-
cents dels materials típics de les 
edificacions tradicionals de mun-
tanya.  

L’element pissarra cobreix els 
altres dos, simbolitza la terra, la 
tectònica, el Pirineu; està format 
per una façana ventilada de pe-
ces de pissarra de gran format 
sobre una estructura metàl·lica. 

L’element pedra simbolitza les 
parets entre camps i prats, l’an-
tropologia, la intervenció humana 

sobre el territori; està formada 
per un aplacat de pedra tradici-
onal col·locada amb junta seca 
i amb pedres tallades amb serra 
una per una. 

L’element fusta simbolitza la ve-
getació, el fruit, és l’element més 
orgànic, que entra de fora cap a 
dins en l’espai central; està for-
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mat per una façana ventilada amb 
panells laminats a alta pressió so-
bre estructura de fusta tractada. 

L’eficiència energètica s’aconse-
gueix amb una font energètica 
sostenible i econòmica, com és 
l’aerotèrmia, conjuntament amb 
un bon aïllament tèrmic en tot 
l’envoltant de l’edificació. 

S’ha col·locat aïllament tèrmic de 
20 cm de gruix i finestres d’alumini 
amb PVC interior i ruptura de pont 
tèrmic, amb vidres triples baix 
emissius. 

Per a un correcte control de l’as-
solellament, tant climàtic com lu-
mínic, s’han col·locat persianes de 
lama Z regulables. 
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PROJECTE: Cal Noguer. Auvinyà
ARQUITECTE: Pep Soriano Arquitectes
CONSTRUCTORA: Construccions Entrimo

                 
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

S.L.U.



Industrials col·laboradors de Cal Noguer · Auvinyà

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT
REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

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

722 643  ·  33 28 66  ·  32 32 34
frealon@andorra.ad

AV. SALOU · CARRER DE LES COSTES, 13 · BAIXOS
AD500 ANDORRA LA VELLA



Industrials col·laboradors de Cal Noguer · Auvinyà Industrials col·laboradors de Cal Noguer · Auvinyà

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

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

Av. del Fener 22 · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  F 863 231  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.i-foc.comÎ  Av. Salou, 55, Nau Inverandor 2a · AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra) J 723872    ¢ 722070    n 334215   Ç serrallerialopez87@gmail.com

SERRALLERIA 
LOPEZ & LOPEZ

· 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



Es tracta de la construcció d’un edifici plurifamiliar, amb nou habitatges de 
luxe (dos per planta i un a l’àtic) i un local comercial que donen a l’Avinguda 
Meritxell, així com d’un xalet unifamiliar que dóna al carrer Creu Grossa, i 
dues plantes d’aparcament, a les que s’accedeix per aquest darrer carrer.

EDIFICI SOL IXENT · ANDORRA LA VELLA

URBÀ I RESIDENCIAL
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: SÒNIA VILA VILÀ · ÒSCAR LLAURADÓ



amb acabats de pissarra. A la faça-
na de la resta de plantes, s’utilitza 
pissarra de diferents formats i grans 
superfícies de vidre amb tanca-
ments d’alumini i baranes. A mesu-
ra que pugem de plantes, la façana 
va retrocedint donant més espai a 
les terrasses orientades al sud i tan-
cant-se a la mitgera nord-est (Hotel 

Hesperia). El pati de la façana sud 
oest també es tracta amb acabat 
de pissarra, mentre que el pati de la 
façana nord-est es fa servir un gres 
porcellànic de color gris fosc.

Per a la il·luminació en cada habi-
tatge s’han col·locat llums encasta-
bles de tipus downlight LED. 

En dormitoris i sales d’estar s’han 
instal·lat punts de llum per a regu-
lació directa. En els balcons s’han 
col·locat aplics en paret o sostre 
amb làmpades LED.

El xalet, situat a la millor zona 
residencial d’Andorra, orientat a 
Sud i amb quatre plantes, ha estat 

La façana principal de l’edifici d’ha-
bitatges orientada al sud-est (Av. 
Meritxell), en planta baixa i primera 
es compon amb obertures de vidre 
(local comercial) i façana ventilada 
de pedra del país. 

A la planta baixa, hi ha una zona por-
xada d’accés al vestíbul de l’edifici 
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dissenyat amb materials nobles 
com la fusta, la pedra i el ferro per 
respectar l’entorn en el què es troba.

L’objectiu d’aquest projecte ha es-
tat optimitzar l’espai, crear estances 
càlides i harmòniques jugant sempre 
amb la llum natural què es projecta 
pels grans finestrals, els materials no-
bles com la fusta de roure, el ferro, el 
vidre i la pedra país, juntament amb 
les textures d’aquests. La incorpora-
ció dels sistemes de domòtica amb 
il·luminació LED permet el control de 
les escenes de tot l’habitatge i el sis-
tema de so crea una atmosfera envol-
vent en cada espai.

Es va decidir emprar acabats neu-
tres i línies depurades on s’aprecien 
els detalls del disseny. La Cuina de 
la casa LEICHT està completament 
equipada, amb una illa central amb 
zona de cocció i dos frontals a cada 
banda amb la zona d’aigües per un 
costat i les columnes de forn, mi-
croones, escalfa plats, envàs al buit 
i vinoteca tot panelat per crear una 
continuïtat i ordre en l’espai.
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>> Espais amb grans obertures per gaudir de molta llum natural. 

> Cuines contemporànies i 
funcionals, de línies depurades i 
colors càlids.  
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Cada habitació cobreix les neces-
sitats dels clients en concordança 
amb les seves necessitats. 

Els acabats d’armaris s’han realitzat 
a mida, amb acabat lacat i tirador ti-
pus unyero integrat a la fulla, tot en 
un sol pla. 

Els capçals s’han revestit amb el ma-
teix material del paviment per crear 
continuïtat i calidesa amb el parquet 
de roure. A les habitacions dels més 
petits, s’ha aprofitat una alçada con-
siderable per fer espais verticals com 
lliteres de 6 o espais dobles amb una 
plataforma volada per crear dos am-
bients en un sol espai. 

El negre és el color que s’ha utilitzat 
per contrastar amb la resta de mate-
rials, els mecanismes amb un disseny 
de línies molt rectes, les manetes de 
les portes, els accessoris de bany I la 
il·luminació sempre segueix la matei-
xa línia cromàtica.

L’àtic està dividit en 4 zones que les 
distribueix el pati de llum central que 
permet dotar a l’habitatge de llum 
que aporta sensació de confort i es-
tabilitat. Aquest nucli es divideix en 
3 amplis passadissos que porten a 
les set habitacions totes tipus suite 
dotades de vestidor, bany complet i 
dormitori. D’aquesta manera s’acon-
segueix consolidar espais indepen-
dents però connectats entre si de 
manera natural.

S’han emprat materials càlids I natu-
rals, línies sòbries i elegants que com-
binen perfectament amb les textures 
dels teixits com el lli i la fusta. Jugant 
amb tonalitats neutres, formes natu-
rals ordenades, s’han aconseguit crear 
àrees àmplies, lluminoses i funcionals.

«La climatització s’ha 
realitzat amb un sistema 
de aerotèrmia, mitjançant 
equips partits tipus 
bomba de calor»
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PROJECTE: Edifici Sol Ixent · Andorra la Vella
ARQUITECTURA / ENGINYERIA: Orobitg Arquitectura-Urbanisme / OB.enginyeria
INTERIORISME: VILASTUDIO
PROJECT MANAGEMENT: VILA ASSOCIATS
CONSTRUCTORA: CEVALLS



OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.cevalls.com



Industrials col·laboradors de l’Edifici Sol Ixent

Efi ciència i disseny 
al servei de l’arquitectura www.gradhermetic.com

Model GRADSTOR-80

CAPDAVANTERS 
EN PROTECCIÓ 

SOLARTel. +376 72 15 65   |   persianespersinova@andorra.ad

EN COL·LABORACIÓ AMB:

ENERGIES RENOVABLES: GEOTÈRMIA, AEROTÈRMIA, SOLAR I BIOMASSA

ELECTRICITAT · FONTANERIA · CALEFACCIÓ · CLIMATITZACIÓ
CONTRAINCENDIS · GAS · SERVEI DE MANTENIMENT
www.delgadoinstallacions.com

Ctra. de la Comella, ed. Encorces · 6a pl.,  local 602
Tel. +376 810 022 · AD500 Andorra la Vella
delgadoinstallacions@andorra.ad 

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’Edifici Sol Ixent Industrials col·laboradors de l’Edifici Sol Ixent

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

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

Des de 1952

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

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS, PAVIMENTS I FAÇANES



Industrials col·laboradors de l’Edifici Sol Ixent

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
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C/ Camp Bastida, edifici Armengol, 4 · SANTA COLOMA · AD500 Andorra la Vella · T +376 807 770 · F +376 828 185 · serralleria@serralleriajoan.com

FINESTRES: ALUMINI · FERRO · INOX · PVC · FUSTA   //   PORTES I AUTOMATISMES    //   SERRALLERIA EN GENERAL

SERRALLER IA  EN  GENERAL
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Després de la remodelació de la façana de l'edifici 
administratiu del Comú d'Escaldes-Engordany a finals de 
l'any passat, es van iniciar els treballs de reforma de la 
cinquena planta del Comú, on hi havia l'antiga biblioteca 
comunal. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REFORMA DE LA 5a PLANTA 
DEL COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

Més 
funcional



La decoració de línies pures i colors 
neutres, com el blanc, negre i 
gris, combina amb un mobiliari de 
disseny minimalista i sobri, que 
aposta per la simplicitat de les 
formes. 

En algunes sales s’ha utilitzat llum 
general amb panells que crea una 
il·luminació uniforme en tota la 
zona.

La llum de leds en diferents espais li 
dóna un punt de calidesa. 

Els treballs han permès una 
redistribució dels espais més 
funcional. D'aquesta manera, la 
sala de Consell de Comú, situada 
al primer pis, s'ha traslladat a la 
cinquena planta i esdevé l'espai 
principal d'aquesta reforma. 

Les obres que han costat un 
total de 450.000 €, han permès 
disposar també de dues sales de 
reunions, una nova sala de premsa, 
un despatx per rebre les visites 
institucionals, un arxiu i un bany, en 
un total de 350 m2.

Els espais són oberts, donant una 
sensació d’amplitud. 
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«Disseny minimalista per 
aconseguir crear grans espais 
oberts, donant protagonisme 
a l'amplitud»

>>> Planta de distribució
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>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 
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Per al revestiment del sòl s’ha 
col·locat gres porcellànic amb 
diferents acabats, que delimiten 
les zones.

La sala de Consell de Comú és d’un 
estil sofisticat, amb el sostre amb 
plafons estriats, les parets estan 
revestides amb panells decoratius 
de color negre amb una textura 
moderna i elegant. 

PROJECTE: Reforma 5a planta de 
l'edifici administratiu 
del Comú d'Escaldes-Engordany
CONSTRUCTORA: Urcosa



Industrials col·laboradors de la reforma de la 5a planta del Comú d’Escaldes-Engordany

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 Andorra la Vella · Tels. 827 777 · 325 933 · agrupsa@andorra.ad

La 
peça 
que 

faltava

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

Empresa constructora 
de la reforma de la
5a planta del Comú 

dʼEscaldes-Engordany

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

SOLUCIONS 
EN 

IL·LUMINACIÓ

Empresa subministradora 
de la il·luminació



Industrials col·laboradors de la reforma de la 5a planta del Comú d’Escaldes-Engordany

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

Avda. de Salou, mag. Cervós - AD500 Andorra la Vella · T.376.725024 · indecor@andorra.ad
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L'objectiu dels centres de dia és millorar o man-
tenir el grau d'autonomia de la persona gran, 
ajudant-la a gaudir del seu temps lliure i donar 
suport a la família o els cuidadors que l'atenen.

En el projecte de la llar d’avis del Centre Pere-
caus de Canillo, s’ha treballat per crear un espai 
on la gent gran se senti com a casa, un centre 
accessible amb una acurada estètica, per gaudir 
de tots els detalls perquè la seva estada s'aproxi-
mi el més possible a una llar. El resultat ha estat 
totalment satisfactori.

TEXT: REDACCIÓ  · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CENTRE PERECAUS · CANILLO 

Com a casa
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>>El projecte parteix de la idea de fer girar al voltant del volum central totes les activitats que 
desenvolupa la gent gran.

«L’objectiu és que els 
usuaris se sentin com 
a casa, i tot el projecte 
ha estat concebut en 
aquest sentit»

PROJECTE: Centre Perecaus
ARQUITECTE: Jorge Vitulo
CONSTRUCTORA: Construccions Pallars

A la il·luminació se li ha donat mol-
ta importància, per facilitar que els 
avis hi puguin veure bé. Tot a base 
de Led, col·locades d’una manera 
peculiar, i adaptades a cada zona. 
Una línia  contínua per a la circulació 
al voltant del cub central, i llum més 
potent a les zones de lectura i tele-
visió, sala de joc, menjador i cuina. 
Cadascuna adaptada a les necessi-
tats del lloc.

S’ha volgut jugar amb tots els ele-
ments decoratius perquè fossin 
moderns, però que al mateix temps 
agradés a la gent gran, i s’han afegit 
algunes peces recuperades i restau-
rades, que tots els avis coneixen i els 
són familiars, com uns armaris i ba-
guls de fusta tradicionals, que con-
trasten amb la resta de decoració, 
creant uns centelleigs de moments 
del passat. 

Es parteix d’una idea molt simple, 
d’un volum o habitacle central tan-
cat que consta d’una zona de con-
trol o vigilància on es troba el per-
sonal que té cura dels usuaris, amb 
una obertura de finestres que per-
meten tenir una vista bastant àmplia 
de tot l’espai i una part de direcció 
i serveis. Al voltant d’aquest volum 
giren totes les altres funcions. 

El programa funcional part d’una 
zona d’estar, amb sofàs, televisió, 
lectura, amb una acústica més con-
trolada, i una il·luminació específica 
per a aquest espai, que limita amb 

una àmplia llar de foc de pedra, 
entre rústica i moderna, i que dóna 
pas a una espaiosa zona polivalent 
amb taules, que serveixen tant per 
menjar, com per a reunions, jocs de 
taula, ... 

A continuació s’hi troba l’àrea d’es-
port, equipada amb màquines per 
fer exercici, i tot seguit la cuina, to-
talment equipada, amb un taulell i 
cadires per poder menjar.

Seguidament un passadís condueix 
a la sala de descans, totalment aï-
llada, amb llums especials per fer 

sessions de cromoteràpia i unes 
butaques molt còmodes. 

A la zona de darrere i seguint l’or-
ganització al voltant del volum cen-
tral, es troba una petita infermeria, 
una bugaderia, el guarda-roba i els 
banys, amb dutxa, que estan adap-
tats per a persones amb mobilitat 
reduïda.

Com a complement entre totes 
aquestes activitats hi ha un parell de 
taules amb ordinadors, perquè els 
avis puguin treballar, connectar-se a 
internet i poder comunicar-se.



Empresa constructora i industrial col·laborador del Centre Perecaus “Com a casa”· Canillo

Av. d’Enclar, 84 · Ed. Pic de Carroi · AD500 STA. COLOMA · Andorra · Tel. +376 816973 · pallarsconstruccio@andorra.ad · www.pallarsconstruccio.com

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CENTRE PERECAUS “COM A CASA” · CANILLO

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

PINTURES · P
AVIMENTACIONS · IM

PERMEABILITZACIONS

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

Ctra. de Nagol, 23 bis  · AD600 Sant Julià de Lorià · Principat d’Andorra

Tel. +376 841 258 · Fax +0376843158 · santjuliasl@andorra.ad

www.lampisteriasantjulia.com

SERVEI 24 h · ESPECIALITZATS EN:

GAS, GEOTÈRMIA, BIOMASSA, AEROTÈRMIA, ENERGIA SOLAR I AIRE CONDICIONAT

EMPRESA RESPONSABLE DE LA INSTAL·LACIÓ DEL GAS



Industrials col·laboradors del Centre Perecaus “Com a casa” · Canillo Industrials col·laboradors del Centre Perecaus “Com a casa” · Canillo

Ctra. de la Comella, 23 · AD500 Andorra la Vella  · t +376 80 00 75  ·  correu@tecnisa.ad · www.tecnisa.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

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

Prat de la Creu, 94 · Tel +376 86 97 65 · Fax +376 86 97 64 · AD500 Andorra la Vella · www.mobiplusandorra.com
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REFORMA HOTEL USHUAIA · ARINSAL

Disseny de muntanya 
amb aire fresc

TEXT: REDACCIÓ  ·  FOTOS: HOTEL USHUAIA 

Ja sigui d’espais oberts o d’ambientació natural, els dissenys d’interiors de qualsevol 
hotel sempre han d’estar enfocats en el punt principal: maximitzar l’experiència del 
client en tots els aspectes, fer-lo sentir com a casa i que tingui la millor comoditat i 
millors espais.
És el que s’ha volgut fer amb la reforma de l’ Ushuaia Mountain Hotel d’Arinsal, que es 
trobava en un estat molt vell i obsolet. La propietat volia donar-li un aspecte totalment 
diferent, apostant per un disseny de muntanya, però amb un aire fresc, orientat al 
turista actiu i de muntanya, que practica l’esquí a l’hivern i la bici a l’estiu.



Les habitacions són les que s’han en-
dut la transformació més important. 
D’unes dimensions considerables, 
uns 30 m2, es conserven aquestes 
mides, traient tots els elements i dei-
xant-les diàfanes i amb una sensació 
de gran amplitud, amb cabuda per 
a quatre persones, i amb uns banys 
molt complets i espaiosos.

Els sòls són de rajola imitació par-
quet a tot l’establiment. A les habi-
tacions, el paviment del sòl puja cap 

a les parets. Quant  als colors, s’ha 
apostat pel blau, que s’ha convertit 
en el to corporatiu de l’hotel, i que 
s’ha utilitzat en els  dormitoris, a la 
façana exterior, i en petites pinzella-
des a les zones comunes, juntament 
amb el marró del terra i la fusteria, 
que li dóna una nota de modernitat i 
tendència, fent un bon tàndem.

A les zones comunes, la intervenció no 
ha estat tant important. S’ha intentat 
mantenir la inèrcia general de les ha-
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>>La zona de 
restaurant, un espai 
funcional de disseny 
minimalista, com la 
resta de l’hotel.

>> El hall de grans 
dimensions, decorat 
amb grans catifes 
amb tons blaus, que 
aporten comoditat 
i relaxació a la zona 
i grans jardineres, 
que li confereixen 
un toc de verd, de 
frescor i bon clima.

bitacions. Espais oberts per continuar 
amb aquesta sensació d’amplitud, 
unificant el hall i el restaurant. L’hotel 
comptava amb un gran hall central, 
que s’ha conservat. S’han tret els vi-
dres que hi havia i s’ha afegit el verd 
de les plantes, en grans jardineres, per 
crear un ambient de natura.

A la zona dels passadissos s’ha decidit 
deixar tot en formigó vist, amb l’afany 
de fer contrast amb materials en estat 
pur, primitius, deixant les coses com 
són, sense camuflatges. 

La il·luminació s’ha treballat  amb 
molta tira de Led lineal, donant la 
sensació que les coses són netes, 
simples però pensades.
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El dormitori principal és una suite amb 
bany integrat que se separen entre si 
per una cabina de dutxa central amb les 
parets de vidre de tota alçada, les quals 
s’han revestit amb una delicada aquarel-
la realitzada per l’artista andorrana re-
sident als Estats Units, Olympia Altimir 
(Escaldes-Engordany, 1988). Aquesta 
peça central, juntament amb els efec-

124 l’adv INTERIORISME

«disseny de muntanya, 
però amb un aire fresc, 
orientat al turista actiu: 
practica l’esquí a l’hivern 
i la bici a l’estiu»

>>Àmplies 
habitacions de 
30m2, amb espais 
ben distribuïts 
i amb mobiliari 
totalment fet a 
mida, de disseny 
minimalista i línies 
pures.

El mobiliari s’ha fet tot a mida, apostant 
pel minimalisme, i les línies pures.  En els  
dormitoris s’han creat uns mòduls multi-
funcionals buscant la versatilitat i comodi-
tat del client, que fan alhora d’armari, es-
criptori, banqueta, ... obviant els armaris 
tancats, i mobles aparatosos. 
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PROJECTE: Reforma Hotel Ushuaia · Arinsal
INTERIORISTA: Laura Torres Masbernat
CONSTRUCTORA: Cosima Construcció



Empresa constructora i industrial col·laborador de la reforma de l’Hotel Ushuaia · Arinsal Industrial col·laborador de la reforma de l’Hotel Ushuaia · Arinsal

PERSIANES ELÈCTRIQUES  ·  CORTINES ENROTLLABLES  ·  AUTOMATITZACIÓ  ·  DOMÒTICA

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

LAMPISTERIA
CALEFACCIÓ BIOMASSA
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
DOMÒTICA · CLIMATITZACIÓ

Av. Sant Antoni, 62 · local 2
AD400 La Massana
Principat d’Andorra
T +376  847 333
instalacions@prodomo.ad

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

Cap del carrer, 3 -Casa Jaume-  AD400 La Massana   ·   T 726 651 / 323 481 /  338 006 ·  cosima.andorra@gmail.com
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El binomi del gestor cultural gastronòmic Angelo Guitard i el xef 
Cedric Dubois és possiblement el resultat mes reeixit, contemporani 
i arriscat que existeix al Principat. 

Tan bon punt travesses la porta ho saps. Et confronta un món  
singular, un projecte on s’uneixen de forma holística diverses 
disciplines artístiques: la gastronomia a càrrec del ja esmentat xef 
Cedric Dubois, instal·lació tèxtil-neó i pintura per la muralista Sonia 
Bermúdez, animació audiovisual per la jove Daniela Godel, disseny 
gràfic per Romain Guitard i arquitectura duta a terme per l’estudi 
Apunt d’ Arquitectura. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

MOOD RESTAURANT · ESCALDES-ENGORDANY

Experiència 
sensorial
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>> Teixits i neó, dos signes d’identitat >> Disseny de caixes de llum a la paret, fetes amb metacrilat i amb neó.

El Mood Sensorial, un lloc espe-
cial  amb un segell que el fa únic 
però alhora deixa una empremta  
que caracteritza a l’equip que hi 
ha darrere de la creació d’aquest 
espai. I aquí ens trobem, davant 
d’una espectacular unió d’ele-
ments que són tota una delícia 
per al comensal. 

Perquè un cop entres al Mood 
sensorial no només són els plats 
de la carta. 

El disseny del restaurant reflec-
teix la personalitat de la seva 
cuina. 

Tota la idea del local està enfo-
cat cap a un projecte sensorial, 
la vista amb l’art, el gust i olfacte 
amb una cuina tradicional, ela-
borada amb productes naturals, 
amb fabricació casolana, res 
d’industrial. 

Gràcies al sisè sentit d’Angelo 
Guitard, s’ha materialitzat una 

experiència vivencial. En arribar 
a Mood Sensorial els 5 sentits es 
veuen estimulats quan un s’as-
seu a taula.

Al Mood es respira art. No en va 
ha estat projectat per la pintora 
i muralista Sonia Bermúdez, que 
fa anys que treballa amb el neó i 
el tèxtil, entre d’altres materials. 
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«la idea del local està 
enfocat cap a un projecte 
sensorial, la vista amb l’art, 
el gust i olfacte amb una 
cuina tradicional, elaborada 
amb productes naturals, amb 
fabricació casolana»

Mood vol transmetre uns valors de 
tendència ecològica, de reciclatge, 
de respecte al medi ambient, i això 
és el que queda plasmat per la Sonia 
amb el mobiliari, la fusta, els teixits,  
els materials nobles i de  recupera-
ció. Tot molt natural, colors verds, 
ocres, nacrats, ... 

L’artista ha dividit l’espai mural en 
dos. La part inferior l’ha treballat 
amb materials com el vellut i la fus-
ta, i la part superior amb tot un li-
neal de teixits, molts d’ells reciclats, 
creats per ella, que t’aïllen de l’exte-
rior per crear i viure el teu moment 
més íntim en una atmosfera màgica 
a l’interior. 

La il·luminació és suau, pensada 
i plantejada per crear un ambient 
càlid.

S’utilitza llum led i es reciclen les 
làmpades que ja existien al local a 
les que l’artista li  va fer un restyling, 
donant-l’hi una nova vida. 

El local de 350 m2 està dividit en 
dues plantes. 

A la part de dalt, l’espai és multi-
funcional, amb una zona amb ta-
rima dedicada a la música en viu, 
on també es fan presentacions de 
productes, col·loquis, xerrades, 
amb una barra de còctels, ideal per 
afterworks, ... un restaurant agra-
dable on gaudir d’un bon dinar o 
sopar, prendre un cafè i relaxar-te 
amb un bon llibre, i on  tot està pen-
sat per a tots aquests moments.  

>> Murals creats amb guix i 
materials com fils de coure, rocalla, 
teixits ...

ARQUITECTURA: Apunt d’Arquitectura
INTERIORISME: Sonia Bermúdez
CONSTRUCTORA: Cosima Construcció



Empresa constructora i industrial col·laborador del Mood Restaurant · Escaldes-Engordany Industrials col·laboradors del Mood Restaurant · Escaldes-Engordany
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Cap del carrer, 3 -Casa Jaume-  AD400 La Massana   ·   T 726 651 / 323 481 /  338 006 ·  cosima.andorra@gmail.com



Industrials col·laboradors del Mood Restaurant · Escaldes-Engordany

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

T’ajudem a

Gas

la teva
empresa

fer créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  
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L’empresa, Armstrong World Indus-
tries (AWI), amb més de 150 anys 
d’història, és líder mundial en el 
disseny i la fabricació de solucions 
innovadores. 

Compromesa amb el desenvolupa-
ment de sistemes de sostres, parets 
i comercials revolucionaris,  amb 
possibilitats de disseny i rendiment 

que permeten als seus clients cre-
ar edificis residencials i comercials 
d'alt nivell.

Amb més de 3.800 empleats i uns 
ingressos fiscals al 2016 per a ope-
racions de sostre que superen els 
1,2 mil milions de dòlars, AWI té una 
xarxa de fabricació mundial de 26 
instal·lacions, incloses nou plantes 

dedicades a la seva empresa con-
junta WAVE.

A la feina, a la llar, zones comerci-
als, a qualsevol espai, Armstrong 
World Industries, ofereix solucions 
interiors que ajuden a fer créixer el 
confort, estalviar temps, millorar 
l'eficiència de l'edifici i el rendiment 
general i crear bells espais.  

EL SEMINARI VA CONSISTIR EN LA FORMACIÓ TEÒRICA DE:

- MATERIALS DELS PANELLS: Mineral, Metall, Fusta 
- SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ:  Bàsic, TECHZONE, AXIOM CANOPY, 

caixes cegues, amb il·luminació integral
- SISTEMES DE SUSPENSIÓ: Ocult, semi ocult, vist, AXIOM CANOPY ocult, Llots flotats

- SOLUCIONS DE REVESTIMENT DE PARET

MS Grup va organitzar un seminari de formació en les seves instal·lacions d’Andorra la Vella, 
conjuntament amb Armstrong World Industries, a càrrec de Jean Christophe Landais, i va estar 
destinat a arquitectes, enginyers i instal.ladors.

TEXT I FOTOS: ADV

SEMINARI DE FORMACIÓ MS GRUP / ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES

Disseny, innovació i solucions

 
 

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

SOSTRES
I PARETS
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1,2,3... FURANFLEX

En quin estat es troben els 
conductes d’extracció a 
Andorra?
Al nostre país hi ha una gran 
quantitat de xemeneies, calderes 
i conductes altament utilitzats 
i, per tant, amb un grau alt de 
desgast. Amb el pas dels anys, 
el vapor àcid que es condensa a 
l’interior de la xemeneia en cremar 
combustibles provoca la corrosió 
dels conductes. Aquest desgast 
tendeix a debilitar la resistència 
dels materials i provoca fissures  
de manera lenta però inexorable. 
Aquestes esquerdes faciliten 
l’entrada de fums i vapors tòxics 
que poden tenir conseqüències 
greus per a la salut de les persones. 
Per això és tan important 
netejar almenys un cop l’any 
els conductes de la xemeneia, 
la caldera..., i inspeccionar-los 
periòdicament.

Quina és la novetat que 
introduïu al mercat?
El sistema FuranFlex® és ideal per 
adequar i rehabilitar tot tipus de 
conductes. Es pot aplicar en tota 
classe de calderes, xemeneies, 
conductes de ventilació i baixants 
d’aigua. Aquest sistema és l’únic 
procediment mitjançant el qual 
es poden encamisar xemeneies 

de qualsevol forma, mida i 
longitud pràcticament sense 
fer obres. Es tracta d’un sistema 
innovador amb el qual garantim 
l’estanquitat del conducte i 
aconseguim una renovació total 
del tub.

Com s’instal·la aquest nou 
sistema?
El conducte FuranFlex® s’arrossega 
dins de la xemeneia, on s’infla 
amb vapor i temperatura i adopta 
la forma. En poques hores el 
nou conducte s’endureix de 
forma irreversible i crea així una 
camisa amb la duresa de l’acer, 
resistent a la corrosió, al foc i a 
la calor sense entroncament i 
amb total estanquitat. Tot aquest 
procediment es duu a terme en 
un sol dia i pràcticament sense 
obres.

Per què aconselleu acudir 
als millors professionals del 
sector?
La confiança dels nostres 
clients durant 30 anys i 
els certificats ISO 9001 
i 14001 en gestió i medi 
ambient avalen l’experiència 
i la professionalitat del 
Grup Decomant com a experts 
en el sector.

Som instal·ladors i 
distribuïdors 
oficials 
de FuranFlex®, i 
oferim una garantia 

que va des dels 10 anys fins als 25, 
segons l’aplicació i el model de què 
es tracti.

Altres certificats i 
homologacions:
•  Homologació tècnica europea 
ETA-12/0346
•  Homologació del Ministeri 
d’Interior espanyol, amb els 
certificats de resistència al foc EI-
45, EI-60
•  Test d’inflamabilitat Kompozitor
•  Certificat d’atoxicitat
•  Declaració de conformitat i 
estanquitat
•  Certificat de resistència al foc 
segons UNE – EN -1366-1:2000 
EI45-EI60
•  Compleix altres normatives 
europees

Encamisat interior d’un conducte d’amiant Procés de cristal·lització de 
l’encamisat

Resultat després de 
l’instal·lació de Furanflex

«l’únic procediment mitjançant el 
qual es pot encamisar els conductes 
de qualsevol forma, mida i longitud 
pràcticament sense fer obres i en 
poques hores. Mai millor dit... en un 
tres i no res!»

Josep Sobrevias, director del Grup DecoMant, experts en 
rehabilitació i neteja de conductes d’extracció de fum o d’aire, 
com ara xemeneies, calderes i cuines industrials,  ens explica 
per què és necessari mantenir en bon estat els conductes.

30 anys d’experiència i professionalitat
30 anys d’investigació i tecnologia

Més info: 
+376 738 340 AD400 La Massana, ANDORRA  |  info@decomantgroup.com

www.picrestauracio.com  |  www.decomantgroup.com 

AIRE POTABLE, QUALITAT DE VIDA

SOLUCIÓ DEFINITIVA de QUALSEVOL CONDUCTE 

     Sense obres, sense pèrdua de secció
     Sense brutícia i en poques hores
     Total adaptabilitat i major estalvi energètic 

     Més segur: inalterable i sense juntes
     Prova i certificat homologat d’estanquitat 
     Des de 10 a 25 anys de garantia (segons models)

REPARACIÓ I REHABILITACIÓ INTERIOR 

IMPORTAT PER PIC RESTAURACIÓ, EMPRESA DEL GRUP DECOMANT
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Consciència del
TREBALL EN ALTURA

TEXT: CÉSAR DÍEZ GARCÍA · TÈCNIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS · IRATA NIVELL 1

La definició legal de treball en altura és aquell que es desenvolupa a més de dos metres d’altura.

Des del punt de vista tècnic, s’ha de considerar treball en altura aquell en que l’operari pot caure 
a un nivell diferent del que es troba treballant. I alhora hem d’incloure en aquesta definició 
els treballs que es realitzen per sota del nivell 0 com forats, arquetes de sanejaments, pous, 
excavacions, etc.

Avui dia amb l’aplicació de la Llei 
34/2008 de Seguretat i Salut en el 
treball i el Reglament de la cons-
trucció, els empresaris andorrans 
tenen més clar les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en 
el treball a aplicar en aquestes 
situacions.

Però realment, són conscients de 
tot el procés de treball segur que 
implica treballar en altura? 

I els protagonistes com encarre-
gats i treballadors? 

Són conscients dels possibles 
riscos als quals s’exposen al tre-
ballar en altura i sobretot l’ús 
correcte dels equips de protecció 
individuals (EPI) adequats a cada 
situació davant aquest perill i les 
conseqüències d’accidents en 
aquestes situacions de risc?

Des d’Unida Qualitat i Prevenció 
a través de la formació específica 
en treballs en altura, no ens ba-
sem només a capacitar i habilitar 
el treballador en riscos en treballs 
en altura sinó que anem més enllà 
conscienciant, analitzant i fent 
reflexionar al treballador sobre 
aquests punts vitals que creiem 
manquen en aquesta activitat 
d’alt risc.

El nostre objectiu com a valor 
afegit, és fer-los reflexionar i 
entendre les conseqüències dels 
errors més comuns que s’originen 
en treballs d’altura, com ara:

• No avaluar prèviament els 
riscos i conseqüències als 
que s’exposen a l’hora de 
treballar en altura.

• No tenir coneixement de 
l’EPI adequat per al treball 
en altura a què s’exposen.

• No saber comprovar l’estat 
dels sistemes de seguretat 
abans d’exposar-se al risc.

• No conèixer la distància 
de caiguda lliure necessà-
ria respecte a l’EPI que ens 
ha lliurat l’empresa.

Com veiem són nombrosos els as-
pectes que podríem enumerar 
i que hem de tenir en compte a 
l’hora d’encarregar a un operari 
fer un treball en altura. 

És per això que des d’Uni-
da QP assessoren en qualsevol 
dubte que l’empresari i treba-
llador pugui tenir en el món de 
treballs en altura per no haver 
d’actuar un cop ha succeït un 
accident. 

>> La sessió informativa que va tenir lloc a les instal·lacions de Unida Qualitat i Prevenció, el passat mes de juny, 
sobre els riscos i les mesures preventives del treball en altura, a càrrec del tècnic César Díez García, dirigida a 
empreses i treballadors.



MIQUEL MERCE (AND) BANY DE BOSC
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COLORS DE MÚSICA . ESCALDES-ENGORDANY

L’estiu 
amb música
L’estiu és temporada de festivals. La música esclata sense complexos als car-
rers de les nostres ciutats i pobles... tot s’omple d’alegria i ganes de gaudir del 
bon temps.

Per això, “Colors de Música” d’Escaldes-Engordany ha tornat aquest estiu, 
amb tota una programació de concerts al carrer amb els cicles Setmana del 
jazz, Músiques del món i Nits del món.

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

Manolo Garcia va obrir el passat 
mes de maig la 35a edició del fes-
tival, en la seva primera gira en 
format acústic. El cantant barce-
loní va oferir un concert de gai-
rebé tres hores a sala d’actes del 
Prat del Roure, plena a vessar.

Del 8 al 13 de juliol va tenir lloc un 
dels clàssics com és la Setmana 
de Jazz al carrer a la plaça Co-
prínceps, prenent el relleu el ci-
cle Músiques del món, durant tot 
el mes d’agost de dilluns a dijous, 
amb els ritmes més diversos de 
formacions nacionals i internaci-
onals. 

146 l’adv 147l’adv
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Les Nits del món ens fan gaudir 
de la Nit del Silenci, que ja ha 
arribat a la 5a edició, i ens fan vi-
atjar cap a Sao Paulo, a Tijuana, 
al barri de Gràcia de Barcelona, 
i a Detroit per homenatjar a la 
reina del soul, Aretha Franklin.

Una de les novetats que s’inclou 
dins de la programació d’aquest 
35è Festival, amb motiu de la 
tercera biennal L’ANDART, és 
l’espectacle a Engolasters, de 
contemplació auditiva i visual en 
què l’espectador està immers en 
un ambient de quietud i calma.

La parròquia també acull con-
certs en col·laboració amb l’ON-
CA, el Sax Fest, el Festival In-
ternacional d’Orgue d’Andorra a 
l’església Sant Pere Màrtir. 

“Colors de Música” també inclou 
la segona edició de la jornada 
Més Colors, orientada a dotar 
els músics del país i al públic ge-
neral de recursos de creació so-
nora basats en les últimes tec-
nologies i tendències del món 
de la música. Aquesta iniciativa 
s’organitza amb la col·laboració 
de l’Associació de Músics d’An-
dorra (ASMA). 

Pel que fa als concerts de 
“gran format” a la sala Prat 
del Roure, tindrà lloc Hija de 
la luna – Homenatge a Meca-
no. Per commemorar el 25è 
aniversari del tour Aidalai, 
neix Hija de la luna, un tribut 
al grup més important del pop 
espanyol: Mecano. La banda 
representa els temes de la 
gira AiDalai Tour, rescatant 
també altres grans èxits del 
mític grup. 

Com ja és tradició, clourà la 
35a edició del “Festival Co-
lors de Música” el concert de 
gospel amb la formació The 
Campbell Brother a l’església 
de Sant Pere Màrtir. 

«inclou una 
jornada de creació 
sonora basada 
en les últimes 
tecnologies i 
tendències del 
món de la música»

148 l’adv 149l’adv
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Del 13 al 16 de juny, la música va tornar a envair els 
carrers del centre històric d’Andorra la Vella amb la 6a 
edició del Jambo Street Music, que s’està convertint 
en tot un referent tant al país com fora de les nostres 
fronteres.

Aquesta edició s’ha caracteritzat per la 
internacionalització del festival, fent una presentació 
a Barcelona per primera vegada, gràcies al nou 
patrocinador, San Miguel, amb dos dels grups que 
presenten treball discogràfic al  Jambo, com són 
Four Flags i Shuffle Express, que va ser tot un 
èxit, superant totes les expectatives, amb una 
assistència de públic superior a la que s’esperava.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: JAMBO / JULI BARRERO

150 l’adv 151l’adv

JAMBO STREET MUSIC

Música 
al carrer

La consolidació d’un festival
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«Sempre ha estat una 
reivindicació dels músics poder 
tocar al carrer, així que amb 
el company Toni Colom vam 
començar a desenvolupar un 
projecte per poder-ho fer, per 
que sempre ens preguntàvem 
com pot ser que no tinguem 
aquest plus que tenen moltes 
ciutats europees amb gent 
tocant al carrer, sent Andorra 
la Vella una ciutat turística amb 
molts visitants.

Quan estàvem preparant un 
dossier, Andorra Turisme va 
organitzar el Red Music Festival 
en 2014, amb artistes de renom 
internacional. Vam veure 
l’oportunitat d’oferir-nos com un 
pre-concerts, amb músics del 
país, basant-nos en el nostre 
dossier del festival de música 
al carrer. La idea els va agradar 

i vam definir els espectacles 
al nucli del centre històric 
d’Andorra la Vella. Es van muntar 
quatre escenaris que manaven 
a la gent cap al principal, de 
manera que quan anaves cap 
a ell pels carrerons del centre 
històric, et trobaves amb grups 
del país que l’anaven amenitzant. 
Va tenir molt èxit.

A l’any següent, es va decidir 
que el Red Music Festival no 
continuaria, i el Comú d’Andorra 
la Vella ens va demanar si volíem 
repetir l’experiència donat l’èxit 
de l’any anterior, així que amb 
la seva ajuda, organització i 
col·laboració vam poder fer la 
segona edició a la que es va 
sumar Andorra Turisme que han 
estat sempre els grans valedors 
d’aquest projecte. Ja no era un 
esdeveniment per vestir-ne un 

153l’adv152 l’adv

Els impulsors d’aquest festival són el Toni Colom i l’Oriol 
Vilella, amb el que hem parlat i ens ha explicat com es va 
iniciar tot aquest projecte i tota la seva evolució.   

«Normalment els 
espectacles es fan 
amb un escenari, 
amb altaveus molt 
grans, i el nostre 
format busca 
la complicitat i 
proximitat amb 
la gent, que això 
difícilment ho 
trobes a cap altra 
festival» 
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altre, sinó que va agafar entitat 
pròpia i vam començar amb el 
format que és més similar al 
d’ara, aquests cinc escenaris de 
música simultània, que aquest 
any ja són sis més un. També 
va tenir molt èxit. Ara només 
eren grups del país tocant 
simultàniament en cinc places 
del centre històric. Vam tenir 
com a cap de cartell al grup 
manresà Els Gossos. La gent 
estava molt expectant per poder 
anar a veure els seus amics tocar 
al carrer, i veure aquest grup com 
a final de festa.

Aquest és el primer any que 
ho fem tal i com ho havíem 
concebut en el projecte inicial. 
Ha tingut les dimensions que 
vam pensar en el seu moment. 
En aquesta última edició hem 
portat una estrella internacional 
com Juan Perro, un grup súper 
consolidat com els Toni Manero 
per a final de festa, molts grups 
d’Andorra han presentat el seu 

disc al JSM, que també és un 
altre dels nostres fronts oberts. 
Normalment, els grups d’Andorra 
que programem, solen ser 
bandes que fan repertori propi, 
que tenen l’escenari assegurat, i 
després els grups que tracten les 
versions d’una manera sobretot 
original. Una de les nostres 
lluites ha estat convèncer els 
músics que treballessin el seu 
propi repertori, que proposessin 
les seves pròpies cançons perquè 
d’aquesta manera almenys 
tindrien l’escenari del JSM, era 
com un incentiu, i això ens està 
funcionant, doncs bandes que 
feien covers ara estan incorporant 
temes seus a la seva llista, perquè 
creiem que un festival així no 
és només per veure música en 
directe, també és per poder 
promocionar els grups del país. Si 
fem pujar a gent de fora i estrelles 
per al  concert final, és perquè 
vegin que aquí tenim potencial i 
grups consolidats i que fan una 
música boníssima.

També hem creat un Staff que 
fins ara no teníem,  ja que 
entre tots ho fèiem tot. Així 
que hem distribuït les tasques, 
amb un cap de disseny, un de 
coordinació, jo com a director 
artístic i un cap de l’equip.

Ara mateix, més que créixer es 
tracta d’anar consolidant.»

«Això et fa pensar 
que és una cosa 
innovadora dins 
del panorama dels 
festivals» 
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  TONY LARA · COMÚ D’ANDORRA LA VELLA

ENTREVISTA A PEPA PLANA, DIRECTORA ARTÍSTICA DEL FIPA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES ANDORRA 2019

Passió absoluta
El FESTIVAL INTERNACIONAL DE PALLASSES (FIPA) va tornar a Andorra la 
Vella aquest passat mes de maig, amb la reconeguda pallassa Pepa Plana 
com a directora artística.
Pepa és una de les poques pallasses catalanes que provenen del món 
de la interpretació. Llicenciada per l’Institut del Teatre de Barcelona, 
representa un pas important en el món dels pallassos: la incorporació 
valenta i decidida d’un humor femení i la seva capacitat per capgirar la 
percepció habitual de les coses, pròpia dels estereotips de gènere.
Aquest és el segon any consecutiu després de 8 anys del darrer espectacle 
el 2009, en la seva cinquena edició. 

QUINS SÓN ELS ORÍGENS DEL FIPA? 
Ens remuntem a l’any 2000. Davant de la 
pregunta de per què no hi ha pallasses  i 
tu saps que n’hi ha i moltes, molt bones, 
amb espectacles preciosos, i d’altres que 
volen ser visibles, que just comencen. 
Això et fa pensar...i per què no fer un 
festival de pallasses, de dones pallasses 
per poder ser visibles? Amb aquesta 
idea de projecte començo a buscar un 
lloc per fer-ho, i tinc la gran sort que hi 
ha una aposta ferma d’Andorra la Vella, 

concretament de Jan Cartes, que creu 
en aquest projecte, i convenç al Cònsol 
de l’època, el Carles Torralba i aposten 
per aquest innovador projecte, ja que era 
un festival pioner, no hi havia cap altre 
referent al món d’aquest tipus i d’alguna 
manera ens l’havíem d’inventar.

Em poso a buscar arreu (tenint en 
compte que en aquella època no hi 
havia xarxes socials) gairebé com a 
l’oest “es busquen pallasses” i el 2001 
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fem una primera edició amb un gran èxit, i amb la gran 
sorpresa que realment hi havia més pallasses de les que 
jo m’esperava.

La segona edició, que va ser al cap de dos anys, no vaig 
haver de buscar, ja que va córrer el boca orella i vaig 
rebre una allau de propostes de tot el món, i aquí ve 
doncs la feina de consolidar, triar els espectacles que 
crec que valen la pena que siguin visibles, obrint molt el 
ventall. I així fem cinc edicions. Cada vegada el festival 
es fa més gran, més conegut, més referent, fins i tot la 
idea és copiada, el que ens fa pensar que no era una mala 
idea i surten d’altres espectacles, més petits, que molts 
d’aquests neixen de pallasses que han vingut al d’Andorra 
i troben la necessitat de fer un esdeveniment 
similar o de gènere en tot cas en els seus 
països. El primer és el de Rio al Brasil, 
després neix el de Viena... comencen 
a sorgir-ne molts pel món. Sempre 
tenint com a punt de referència el 
festival mare que és el d’Andorra, 
que era el més gran, que tenia 
més visibilitat, i que acollia més 
pallasses d’arreu, on també hi havia 
cursos, debats, i que per moltes era 
com un motor per anar treballant 
i creant més espectacles per poder 
presentar al FIPA.

QUÈ VA SIGNIFICAR PER A TU 
QUE ES DEIXÉS DE FER EL 
FIPA?
El que s’acabés el festival 
de Pallasses d’Andorra va 
ser un gran dol, no només 
per a mi, sinó per a la resta 
de la comunitat de pallasses. No 
ho entenia, perquè jo pensava que 
teníem un certamen consolidat, ben 
arrelat, amb un prestigi, amb una visibilitat 
indubtable en el món, no només en l’àmbit femení de 
pallasses, sinó també de pallassos i de circ, que existia 
dins del mapa. Entenc que de vegades són decisions 
absolutament polítiques, perquè depenem de la política 
per fer coses culturals, malauradament va lligat. I també 
aquesta crisi que ens ha servit a vegades d’excusa, i no 
trobar solucions a mida, com haver fet un festival més 
petit. Jo vaig lluitar perquè així fos. No va poder ser, però 
la vida continua.

I AL CAP DE 8 ANYS ES TORNA A RECUPERAR...
Per a mi va ser una il·lusió, una sorpresa. Jo t’he de dir que 
d’entrada vaig pensar a fer-ho en un altre lloc i em vaig 
esgotar, vaig dir que no, el festival que jo volia fer ja ho vaig 
fer i era a Andorra. Jo sóc bitxo d’escenari, de pista, a mi 
m’agrada actuar i em vaig dir que hi ha altres festivals de 
pallasses on actuar, i aquí es va aturar la meva intenció. 

No fem el FIPA que havia estat, aquell moment ja va 
passar, i penses en com et reinventes i com fas un 
festival en aquests moments. Hem de tenir en compte 
el pressupost amb què comptem. Hem de tenir ben 
present, i jo he reivindicat i no deixaré de fer-ho, que els 
artistes vivim d’això, és la nostra feina, el nostre treball,  
per tant hem de cobrar per fer la nostra feina, ja que de 
vegades amb trobades... hi ha molt bona voluntat, pots 
convidar molts artistes d’arreu, però no estem pagats, i és 
molt digne cobrar per la teva feina.

QUINA ÉS LA IDEA DEL NOU FESTIVAL?
És un festival petit però amb voluntat de créixer. De fet 

poder tenir quatre dies de programació i ensenyar 
espectacles que venen de molts indrets, ja 

és un primer pas, jo crec que l’acceptació 
del públic d’Andorra és molt bona i que 

hi havia moltes ganes. Poder dotar-lo 
de més visibilitat, això vol dir també 
recursos, no tan sols econòmics, 
més promoció, fer setmanes prèvies 
del festival, cursos per gent del país, 
o fer exposicions, hi ha tantes coses 

que es poden fer!

CREUS QUE HI HA UNA APOSTA PER 
PART DEL COMÚ D’ANDORRA LA 

VELLA PERQUÈ EL FESTIVAL 
TORNI A SER EL QUE ERA?

Jo sóc molt prudent, perquè 
sé que he d’anar pujant 
graó rere graó. La realitat 
ha canviat, també pel que 
fa a l’ofici. Et diré que si fa 

20 anys quan vam començar 
hi havia moltes més pallasses. El 

teatre en general està en un moment 
complicat, tant de pallasses com de 

pallassos,  patint un gran descens de suport, 
d’espectadors. Per tant, cada vegada costa més viure 

del nostre ofici, i moltes de les artistes que havien vingut, 
han hagut de deixar de treballar d’aquest art meravellós 
perquè no podien viure i trobar d’altres treballs. És un 
moment complicat per a les arts escèniques.

Ara toca tornar a estimular, volem fer que el públic 
tingui ganes de veure teatre. Per tant hem d’anar pas a 
pas, i jo crec que des del Comú hi ha una forta aposta 
perquè aquest festival continuï, i l’any que ve, fer un pas 
endavant atrevit. La meva voluntat és portar sorpreses i 
coses noves, que hi hagi visibilitat també en altres espais, 
com pot ser espectacles al carrer, espectacles familiars 
o cursos, exposicions..., que no es quedi només al Teatre 
Comunal. Necessitem més mitjans per fer més promoció 
i arribar a més gent.

I ara, a treballar per al pròxim festival!!

«El teatre és un art efímer. O 
potser no ho és tant, perquè 
perdura en la nostra memòria.»

La Pepa Plana és una persona que viu 
la seva professió de pallassa amb una 
passió absoluta.
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3A BIENNAL ANDORRA L’ANDART

El shinrin-yoku 
o  ‘banys de bosc’

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  L’ANDART / MIQUEL MERCE

Dues edicions endarrere, la Biennal va néixer 
per fer que l’art sortís dels museus i arribés 
a tothom, per explorar la seva (i la nostra) 
relació amb la natura i per crear un nou 
paisatge contemporani. 

Així, el paisatge andorrà mai ha passat 
desapercebut a la mostra. Ni molt menys! Però 

La 3a Biennal Andorra L’Andart es podrà 
veure fins al pròxim 14 de setembre de 
2019, amb un nou emplaçament i format 
de la mostra, ja que aquest any totes 
les obres s’han situat al voltant del llac 
d’Engolasters, perquè es pugui veure en 
conjunt i en un sol dia, convertint la Biennal 
en l’excusa perfecta per passejar i perdre’ns 
per la natura. 

La proposta d’aquest any és que 
l’espectador es prengui unes hores per a si, 
s’iniciï en el Shinrin-Yoku i gaudeixi del que 
tant l’art com la natura han ofert sempre: la 
calma, la contemplació i la serenitat. 

D’aquesta manera, la Biennal Internacional 
d’Andorra L’ANDART 19 ofereix dues 
experiències: la de l’espectador d’una 

ABEDINIRAD SHIRIN (IRN) MIRROR OF THE HEARTMIQUEL MERCE (AND) WABISABI

GORJE (CAT) OBRE MENTS

MIQUEL MERCE (AND) BANY DE BOSC

en aquesta edició, plena de novetats, s’ha 
convertit en protagonista. 

Com? Mitjançant el tema triat per a la present 
Biennal: el “Shinrin-Yoku” o “banys de bosc”, 
una pràctica japonesa que ens convida a 
endinsar-nos en la natura i aprofitar tots els 
beneficis que aquesta ens brinda.  
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PÉREZ, CAROLINA I SANZ, BELÉN (AND) OJO QUE VE, CORAZÓN QUE SIENTEBOURDIER, JEAN-PAUL (FRA) UNTITLED

exposició artística que analitza el missatge i l’obra 
i la del passejant que es deixa emportar per la 
bellesa del que l’envolta. 

Totes les obres de la quarantena d’artistes que 
hi participen estan concentrades en un sol espai 

físic, més concretament a les instal·lacions de 
FEDA. 

Aquesta ubicació dóna un valor afegit a la mostra, 
ja que alguns dels seus espais no havien estat mai 
oberts al públic.

Entre els artistes europeus, americans i 
australians, fins a sumar disset nacionalitats, 
podem destacar la presència de Jean-Paul 
Bourdier, fotògraf i professor d’arquitectura, 
fotografia i estudis visuals a la Universitat de 
Califòrnia a Berkeley, que en la seva obra explora 

la relació entre el cos humà i la natura. A l’ALA 
2019, Bourdier exposa una selecció d’imatges de 
gran format.

La resta d’artistes participants, entre els quals 
es troba una gran representació d’Andorra, són: 
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Shirin Abedinirad (Irlanda), Didier Aleix (Andorra),  
Marco Brambilla (Itàlia), Contorns (Catalunya), 
Toni Cruz (Andorra), Data Arquitectura (Andorra), 
Carlos de Gredos (Espanya), Demo (Espanya), Tito 
Farré (Andorra), Christo Guelov (Bulgària), Gerrard 
Gethings (Regne Unit), Jordi Gonzàlez (Catalunya),  

Gorje (Catalunya), Albert Gusi (Catalunya), Sally 
Kidall (Austràlia), Kardo Kosta (Suïssa), Tony Lara 
(Andorra), Leiga (Brasil), Juan López (Espanya), 
Lucía Loren (Espanya), Roger Lorente (Andorra), 
Pepe Mesalles (Andorra), Miquel Merce Arquitecte 
(Andorra), Matías Mischung (Argentina), Tracey 

LORENTE ROGER (AND) CABINA MESALLES PEPE (AND) MARTELL TORRES, DANI (AND) CASETES HAIKU

Moffatt (Australia), Jacco Olivier (Països Baixos), 
Carolina Pérez i Belén Sanz (Andorra), Saype 
(França), Gregory Scott (Regne Unit), Jordi Solé 
(Catalunya), Suso 33 (Espanya), Tatotum (Andorra), 
Tito & Warum (Andorra), Dani Torres (Andorra), Pat 
Van Boecke i Karin Van Der Molen (Països Baixos).

«L’excusa perfecta per 
passejar i perdre’ns 
per la natura»
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Aquesta idea que “l’art és una 
mentida que diu la veritat” per 
citar una cita possiblement apò-
crifa atribuïda a Picasso, és un 
concepte bastant acceptat. En 
canvi, aquesta paradoxa sem-
bla estar en el cor de “Tant de 
bo visquis temps interessants” 
(May you live in interesting 
times), títol de la 58a Biennal 
d’art de Venècia, que se celebra 
de l’11 de maig al 24 de novem-
bre, comissariada per Ralph Ru-
goff, com una classe magistral 
sobre la naturalesa ambivalent 
de l’art i de la realitat en el nos-
tre món actual de fets alterna-
tius, on la veritat és partidista, 
regna la incertesa, i els embus-
sos sobre les veritats fonamen-
tals fan possible que les figures 
amorals prenguin el poder.

Andorra hi és present per 5a ve-
gada, amb la instal·lació “El fu-
tur és ara” de Philippe Shangti, 
exposició comissariada per l’ar-
tista andorrana Eva Martínez 
“Zoe”. El pavelló d’Andorra pre-
senta una proposta provocadora 
i de ficció especulativa, a la qual 
l’artista sacseja la consciència 
col·lectiva amb la seva visió del 
món i mitjançant una obra frag-
mentada en retalls que cal exa-
minar aïlladament per entendre 
aquest projecte multidisciplina-
ri, basat en la crítica al consu-
misme exacerbat i als seus efec-
tes. Obres de colors saturats i 
brillants, amb acabats perfectes 
i nets, que busquen, tanmateix, 
la protesta i la provocació.

167l’adv

No Vandalism Here
Àlex Tena – Govern d’Andorra



168 l’adv 169l’adv

«Shangti ens 
acosta a l’estètica 
contemporània 
en clau art pop»

El seu objectiu és obrir els debats, i asse-
nyalar que el nostre món viu, com en una 
història fosca de Ray Bradbury, a través 
d’una pantalla, que les xarxes socials man-
tenen la idea fictícia d’un debat, mentre 
que només agrupa afiliats de la mateixa 
tendència i, per tant, al final de la matei-
xa opinió. De fet, et confirmen en el que ja 
creus. La seva elecció de 80 artistes per a 
la gran exposició internacional ha tingut en 
cor de lluitar contra aquests “mons paral-
lels” que s’ignoren amb la més tranquil·la 
estanquitat i que s’ignoren sempre, a l’abric 
dels seus murs virtuals. El remei? Tornar a 
cadascun la seva veu, el seu caràcter, la 
seva sensualitat perquè pugui néixer un ve-
ritable intercanvi.

Shangti retrata de manera audaç la superficialitat construint històries pensades 
al mil·límetre. Fotografia, escultura i també audiovisual d’estil kitsch, el projec-
te de Shangti ens acosta a l’estètica contemporània en clau art pop.

L’obra romandrà exposada a les dependències de l’Institut Santa Maria della 
Pietà fins a finals del mes de novembre.

La Biennal de Venècia és una de les més antigues manifestacions artístiques 
d’Europa. Creada el 1893, es va celebrar per primera vegada el 1895 com “Expo-
sició Internacional d’Art de la Ciutat de Venècia”. La seva segona edició va tenir 
lloc dos anys més tard, donant-li el nom de “Biennal”, que ara és un nom sinò-
nim de substància grisa i compartida per desenes d’esdeveniments. Venècia és 
avui, gràcies a ella o per ella, una ciutat d’art contemporani que es superposa 
al formidable patrimoni històric. 

La 58a Biennal de Venècia es proposa sortir de la fatídica equació: 
“una inauguració mundana i sis mesos de cues” sota 

el sol. Durant vint anys, Paolo Baratta presideix 
la Biennal de Venècia. El seu discurs oficial 
dóna compte d’una Itàlia més convulsa per 
forces contràries on l’art, més que mai, ha de 
jugar el paper de ciment de la pau i la civi-
lització.

Lost Paradise Park
Àlex Tena – Govern d’Andorra

Babies are Hope
Àlex Tena – Govern d’Andorra

168 l’adv
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Ramon Casas
Mestre de la modernitat 

Exposició  a l’espai ARTALROC

L’exposició “Ramon Casas, mestre de la modernitat”, va 
tenir lloc a l’espai ARTALROC  la passada primavera. L’ar-
tista català, tot un referent del moviment modernista, s’ha 
convertit en objecte per primera vegada d’una exposició 
individual a Andorra, una mostra retrospectiva de l’obra de 
l’artista amb una cinquantena de peces provinents de mu-
seus, col·leccions particulars i fundacions.

Ramon Casas, nascut a Barcelona l’any 1866, 
va ser un dels artistes més destacats del mo-
dernisme català. Excel·lent pintor, dibuixant 
i cartellista, aviat va sentir una forta pulsió 
per la pintura i pels moviments culturals que 
s'estaven duent a terme a la Barcelona del 
moment. Amb tan sols 11 anys va començar a 
estudiar art amb Vicens Cots i posteriorment, 
en el seu primer viatge a París, el va acollir el 
cèlebre pintor Carolus Duran. També va ser 
cofundador de Pèl & Ploma i Forma, i va fi-
nançar -juntament amb Pere Romeu, Rusiñol 
i Utrillo- Els Quatre Gats, bistrot d'aspecte pa-
risenc que es va convertir en punt de trobada 
dels artistes i intel·lectuals de l'època. Quant 
a la seva obra, tant a captar escenes quotidi-
anes o successos, així com en els cartells i els 
retrats al carbó, el traç inconfusible de Ramon 
Casas, influenciat pel japonisme i els impres-
sionistes francesos, va traspassar els límits de 
l'academicisme imperant, per atorgar als cos-
sos moviments cadenciosos i naturals, que 
conjugats amb una composició sobre el pla 
lliure d'adorns i obstacles visuals, va captar la 
bellesa essencial dels seus personatges, ja en 
la mirada, els somriures, la caiguda del cabell 
o simplement en la posició d'una mà sorgida 
d'una atzarosa línia.

Ramon Casas
1866 - 1932

TEXT: REDACCIÓ - FOTOGRAFIES: CARLES INSENSER / FLICKR GOVERN D’ANDORRA 



172 l’adv 173l’adv172 l’adv 173l’adv

París
Ciutat determinant en la seva formació i obra posterior. 
Va ser a París on va conèixer la modernitat i també on va 
descobrir les estampes japoneses que tanta influència van 
tenir en els artistes de l’època. Va exposar regularment i va 
ser membre de la Société des Artistes Français.

Júlia Peraire
La jove venedora de loteria, de família humil, a qui va co-
nèixer el 1905, va ser musa i model, per convertir-se final-
ment en la seva dona; la va pintar fins que es va morir, l’any 
1932.

Autoretrats
Casas es va retratar més de quaranta vegades al llarg 
de la seva vida. 

Retrats
Els retrats són un reflex de la societat que envolta-
va l’artista, i Casas n’esdevé el cronista. Hi aparei-
xen familiars, amics, polítics, intel·lectuals i artistes 
d’aquell moment.

Il·lustrador i cartellista
En aquest apartat es va veure, entre 
d’altres, dos dels cartells que va dis-
senyar per a Anís del Mono. La seva 
vessant com a cartellista de la marca 
(en va crear més de cinquanta) va ser 
el que li va donar la fama.

“Chulas” i “Manolas”
Aquests retrats de dones correspo-
nen al període en què les obres de 
temàtica i folklore espanyols es van 
posar de moda a tot Europa, especi-
alment a França i a Anglaterra. Repre-
senten fidelment dos dels estrats de 
la societat espanyola de finals del se-
gle XIX. D’una banda, aquelles dones 
de classe popular anomenades “Chu-
las”, de caràcter desinhibit i apassio-
nat i, de l’altra, les dones conegudes 
com “Manolas”, de classe social ele-
vada i que es distingien per la seva 
manera de vestir.

Sportsman
Era un apassionat del ciclisme i, so-
bretot, de l’automobilisme. La primera 
vegada que se’l va veure al volant d’un 
automòbil, un De Dietrich, va ser l’any 
1899. Fins a la Primera Guerra Mundial 
va comprar els vehicles a França. Al-
menys en va posseir tretze.
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L’art africà és un dels més sor-
prenents del món. Ric en co-
lors, ornaments, materials de 
tota mena, en textures inèdites, 
les seves demostracions són el 
fruit d’una sorprenent esponta-
neïtat. Els sentiments que tra-
dueix o encarna naveguen per 
tots els nivells emocionals, des 
del sofriment fins a l’esplendor, 
de la vergonya a la grandesa. 

A l’exposició trobarem màsca-
res de diverses ètnies, entre 
elles dues Ekoi (que normal-
ment són grans, amb banyes 

impressionants o trenes, en 
referència als pentinats que 
porten les dones durant les ce-
rimònies importants). La màs-
cara és, sens dubte, l’objecte 
més emblemàtic de l’art africà, 
que sovint veiem penjant a les 
nostres parets en memòria d’un 
viatge anterior. Però en les so-
cietats africanes tradicionals, la 
màscara no és un objecte deco-
ratiu, sinó que té un significat 
específic associat sovint amb 
la religió i la política. Està en el 
cor dels rituals de comunicació 
amb els esperits.

En l’àmbit de l’escultura veu-
rem, entre altres, un guerrer 
Ekoi, tres maternitats, molt 
habituals a l’Àfrica. La fertilitat 
femenina és la base de la so-
cietat africana, que garanteix, 
més enllà de la família, la su-
pervivència i la continuïtat de la 
comunitat.

Descobrirem escultures de 
primats, reliquiaris (peces re-
lacionades amb el culte als 
avantpassats), una deïtat Tikar, 
també associades amb la ferti-
litat, fetitxes (peces vinculades 

‘ART AFRICÀ
BATEC DE LA HUMANITAT’

EXPOSICIÓ CAEE · CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY

TEXT I FOTOS: ADV

El CAEE presenta l’exposició “Art africà, batec 
de la humanitat”, una exposició que es podrà 
visitar fins al 28 de setembre, formada per 
més d’un centenar de peces de diverses 
ètnies africanes (màscares, escultures, 
fetitxes i peces etnogràfiques) propietat del 
col·leccionista particular Ramon Abad, un 
doctor català que sent passió per Àfrica, 
una col·lecció de valor històric, artístic i 
etnogràfic incalculable.
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amb la màgia, els desitjos i els 
antecessors), peces del regne de 
Benín i caps d’Ife.

La mostra continua amb diverses 
peces etnogràfiques com espa-
ses procedents dels Berbers i els 
Tuaregs, fetes amb materials no-
bles i gran decoració. De la tribu 
Massai hi ha una gran quantitat 
d’objectes com ara les carabas-
ses per guardar sang de bou, 
indumentària, joies (collarets i 
polseres) i fins i tot navalles per 
practicar la circumcisió als joves 
que passen a ser adults.

Una magnífica porta del poble Do-
gon amb relleus de diferents es-
cenes, que servien per tancar els 
graners on guardaven la collita.

I per finalitzar, un racó musical 
on es pot veure un tambor i un 
instrument en forma de campa-
nes. La música és molt impor-
tant pels pobles africans i està 
present en qualsevol cerimònia, 
festa o ritual. 

«pintura, escultura, 
fotografia i vídeo, que 
portarà al visitant 
veritablement dins d’un 
univers»

Màscares, escultures, peces 
etnogràfiques, gran quantitat 
d’objectes, indumentària, joies, ...
les meravelles de l’Àfrica artística 
estan per descobrir.

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
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