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Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra)
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L’experiència és un grau
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 Ordino Mountain Residential Resort
LLISTA DE RESERVES OBERTA

Més informació a:

Each Office is Independently Owned and Operated

Santa Anna, 14 · AD700 Escaldes-Engordany · ANDORRA · T+ 376 872 222 · info@sir.ad · www.andorra-sothebysrealty.com

Nova promoció de luxe by Rafael de La-Hoz Architects
*Les imatges están subjectes a possibles modificacions segons projecte



ARQUITECTES
EN EXERCICI

ADELLACH I COMA, Josefa
Casa Adellach
AD300 - LA CORTINADA
Telèfon: 850 195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiada: 31
 
ADSERÀ I GRIFÉ, Josep
C. Prat de la Creu, 91, 1er, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 806 365
j.adsera@adseragroup.com
Número de col·legiat: 37
 
AGUSTÍ ALMIRALL, Marc
C. Ciutat de Consuegra, 16
Escala A pis 2n 1a
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
tecnic1.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 139

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: 862861
albos@miquelalbos.com
Número de col·legiat: 38
 
ALBÓS I SABOYA, Robert
Av. Del Fener, 15, 1er. D. Ed. Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43
 
ALEIX I PALOU, Xavier
Urb Els Oriossos, Xalet Aleix
AD400 - ANYOS - LA MASSANA
Telèfon: 815 445
xaa@andorra.ad
Número de col·legiat: 15
 
ÀLVAREZ I RIBA, Lluís
C. la Parròquia, 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 862459
llar@andorra.ad
Número de col·legiat: 13
 
ARIAS I TORRES, Gerard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800 901
ga@data.ad
Número de col·legiat: 87
 
BATLLE I JORDANA, Jordi
C. Baixador del Molí, 2 - baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 842600
batllearquitecte@andorra.ad 
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

PALAU I GARCIA, Sònia
Palau Arquitectura
C. Bonaventura Riberaygua, 41
AD500 - 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, 6e 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 339 025 / 860 634
epascal@andorra.ad
Número de col·legiada: 56
 
PEREZ I MORENO, Daniel
Urbanització La Solana, casa 1
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 361 270
dani.p@andorra.ad
Número de col·legiat: 91
 
PERNÍA I MORENO, Moisès
Av. Través, 28. Baixos. Ed. Sant Roc.
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 839 183
projectesnous@gmail.com
www.projectesnous.com
Número de col·legiat: 79
 
PI I CERDÀ, Joan
Edifici Bonaire C, 4art, 1a
AD100 - SOLDEU
Telèfon: 820929
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
www.polnadalboix.com
Número de col·legiat: 06
 
PUBILL I ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26, 1r, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 826606
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 2
AD200 - ENCAMP
Telèfon: 817 666
david@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiat: 114

RANDO CABANILLAS, Diana
C. Prat de la Creu, 8, 6-6
AD500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 674 639
rando.diana@gmail.com
Número de col·legiada: 132

RIBA DE OLIVEIRA, Andreu
C. Sant Romà, Casa la Bordeta
AD200 - Les Bons-Encamp
Telèfon: 831 231 / 347 025
andreu@ribaarquitectes.com 
Número de col·legiat: 133

BURGUÉS SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2-C
AD700 – ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 850 689
mburgues@bzarquitectura.com
Número de col·legiat: 112
 
CALL I REIG, Julià
Plaça Guillemó, 5, 1r, 1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 869643
callreig.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: 16
  
CALVET I SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2, 1r
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 801 888
info@calvetarquitectes.com
Número de col·legiat: 65

CANUT FONT, Andreu
C. de les Escoles,24 Entresol, dspx.5
AD600 - SANT JULIA DE L’ORIA
Telèfon: 741 710
andreu@ginjaume.com
Número de col·legiat: 136

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell
Passatge Arnaldeta de Caboet, 6
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 677936
xellbcn@hotmail.com
Número de col.legiada:111
 
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
 
CERVERA ROMERO, Clara
C. Bonaventura Armengol,15
ed.Occesa pis 2 porta 6
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 707 777
conceptualestudi@gmail.com
Número de col·legiada: 138

CERVÓS I CARDONA, Pere
Av. Santa Coloma, 89, 1r, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 942 / 820 183
pcervos@andorra.ad
Número de col·legiat: 96
 
CORNELLA I AYERBE, Jordi
C. Bonaventura Riberaygua 33, 5-1
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 804300 / 353300
cornella.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 73
 
DALMAU I JIMÉNEZ, Eva Maria
Av. Fiter i Rossell, 70, 2n, 2a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 363 993
edalmauj@coac.cat
Número de col·legiada: 99

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

RIBERAYGUA MAGALLÓN, Antoni
C. Alzinaret  22, 6-2
AD500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 678 526
toniriberaygua@gmail.com
Número de col·legiat: 129
  
RIBERAYGUA ZAMORA, Bonaventura
C. Ciutat Consuegra, 10
Edifici Orio, 4 3a
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 337 824
turi.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 93
 
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: 808 345
ajs@andorra.ad
Número de col·legiat: 07
 
SÀNCHEZ I FORES, Laura
Av. de les Escoles, 30, 1er, 2a.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 333 340
arquilauras@yahoo.es
Número de col·legiada: 68

SEMPERE I ALBERT, Arnau
C. Prat de la Creu 91, 1r-1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 806 365
a.sempere@adseragroup.com
numero 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, 5e. 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@andorra.ad
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·legiada: 106
 
TRAVÉ I SIRVENT, Josep
C. del Parnal, 10. 1r, 3a
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 820 476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98
 
VALDÉS I PUIG, Alfons
C. Prat Primer, 4, apart. 71
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05

VIU REBÉS, Neus
C. Muntaner 193 3r 1a
08036 - BARCELONA
Telèfon: 359 695
nviu@andorra.ad
Número de col·legiada: 62

GINJAUME I GRATACÓS, Lluís
C. Escoles, 24. Baixos
AD600 - SANT JULIÀ DE LÒRIA
Telèfon: 741 710
info@ginjaume.com 
Número de col·legiat: 92
 
GRAS I FERNÀNDEZ, Carles
Dr. Molines, 2 i 4, Ed. “Trillà III”, 1r, 3a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 075
dacg@andorra.ad
Número de col·legiat: 55
 
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau
C. dels Plans, 90
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 339 760 / 818 450
pauiglesias@pauiglesias.net
Número de col·legiat: 75

JARA BARRANQUERO, Marta
C. del Puial, 24 4rt
AD 500 - 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 ALBÁ, Héctor
C. Prat de la Creu, 92, 1er, D. 16
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 807 777
hectormanresa@gmail.com
Número de col·legiat: 128
 
MARINÉ I CASALS, Eduard
Av. Princep Benlloch, 38
AD500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 800 900
em@data.ad
Número de col·legiat: 95
 
MARTÍ I PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15, 1er. D. Ed. El Picó
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 868 020
rmartiarq@gmail.com
Número de col·legiat: 71

MATEU JOFRE, Joan
Av. Meritxell, 30 (ENGINESA)
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 877 444
mateu.arq@gmail.com
Número de col·legiat: 121
 
MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel
Ctra. d’Engolasters, 23, PB 3.
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 633 419
info@miquelmercearquitecte.com
Número de col·legiat: 82

MIRAPEIX I GRESA, Anna
Av. Verge de Canolich, 31 -33 bloc B 6
AD600 – SANT JULIA DE L’ORIA 
Telèfon: 664 554
anna.mirapeix@hotmail.com 
Número de col·legiat: 140

GABELLA URRUTIA, Lorenzo
Número de col·legiat: 122

GUERRERO I MONTOYA, Joan Pau
Número de col·legiat: 83

JURADO PEÑALTA, Azahara
Número de col·legiada: 116

LORENZ, Daniela
Número de col·legiada: 109

MARTÍ  I PETIT, Antoni
Número de col·legiat: 26

MENDIZABAL OLAIZOLA, M. Itziar
Número de col·legiada: 113

NAUDÍ I GABRIEL, Víctor
Número de col·legiat: 144

PIA I COMELLA, Fiona
DOCTORA ARQUITECTA
Número de col·legiada: 81
   
PUJAL I TRULLÀ, Albert
Número de col·legiat: 02
 
PURROY I CHICOT, Joan A.
Número de col·legiat: 04
  
REBÉS I ARENY DE P., F. Xavier
Número de col·legiat: 11
 
RECHI I MONTES, Xavier
Número de col·legiat: 100

RUIZ GIMENEZ, Marta
Número de col·legiada: 123

SAENZ DALVECIO, Ana
Número de col·legiada: 110

SANCHEZ SANCHEZ, Cèsar Jose
Número de col·legiat: 125

SEMPERE ALBERT, Arnau
Número de col·legiat: 80

SOLANS BUXASAS, Pedro
Número de col·legiat: 115
  
SOLÉ I PARELLADA, Cecília
Número de col·legiada: 52
 
TORRENTS RODRIGUEZ, Javier
Número de col·legiat: 118

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI

ARMENGOL I GIRAUT, Josep
Casa Nova Peretell
AD300 - LA CORTINADA - ORDINO
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
sp@bsa.ad
Número de col·legiat: TH08
 
FARRÉ I RIBA, Josep Maria
Ed. Claror, Av. S. Coloma, 31, sot. -1
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

DAVILA, Gonzalo
Av. del Fener 39, 4-6
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Tel: 605 421
davilagonzalo@yahoo.com
Número de col·legiat: 127

DE DEUS I PROENÇA, Ricard
Ctra. de Sispony 13, Urb. Camp 
de Baix, 44
AD400 - LA MASSANA
Telèfon: 846 486
r.dedeus@andorra.ad
Número de col·legiat: 90

DILMÉ I BEJARANO, Enric
DOCTOR ARQUITECTE
Av. Fiter i Rossell, 109. 
Baixos, Loc. 2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 869 558
edilme@andorra.ad
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
Avinguda Meritxell, 9, 5è, 2a.
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 822 630
jmfelipo@gmail.com
Número de col·legiat: 60
 
FERRIZ CLAVIJO, Jaime
Av. Sant Antoni 61, 5-1
AD400 – LA MASSANA
Telèfon: 637 957
jaimeferrizclavijo@gmail.com 
Número de col·legiat: 107 

FITÉ I FERRERO, Marina
Xalet Rull. (Els Plans)
AD400 - ESCÀS
Telèfon: 377 728
mfite@andorra.ad
Número de col·legiada: 64
 
FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau
Ctra. Engolasters, 53, bloc1,2-2
AD700 - ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 861 364 / 374 364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

GARCIA FRESNO, Anna
C. Prat de la Creu 94, 5e 2a
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 611 939
annafresno@gmail.com   
Número de col·legiada: 117
 
GARCIA I RICART, Patrick
C. dels Escalls, 9 - 1er, 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

VITULLO, Jorge Aníbal
C. Gil Torres, 63, baixos
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 866 576 / 328 102
aedificatioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108
 
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
AD 200 - ENCAMP
Telèfon: 817 666
marta@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiada 94
 
VICENTE I SOLÀ, Fèlix
C. Prat de la Creu, 92, 1er, d. 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
C. El Cedre, 5, esc. B, 2n, C
AD500 - SANTA COLOMA
Telèfon: 724 577
avr@andorra.ad
Número de col·legiat: 51
 
VIU I REBÉS, Lluís
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n
AD500 - ANDORRA LA VELLA
lluis@mdc-bcn.com
Número de col·legiat: 84

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI

ALMARAZ BARTUMEU, Jaume
Numero de col·legiat: 134
 
ANTELO I ADRAN, Cristina
Número de col·legiada: 101

BADIA NICOLÀS, Eulàlia
Número de col·legiada: 126

BARDINA LAMELAS, Xavier
Número de col·legiat: 130
 
BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M.
Número de col·legiat: 42
  
BOLDÚ I GRAU, Víctor
Número de col·legiat: 104
 
CALVET I SALA, Gerard
Número de col·legiat: 86

CANADÉS PALAU, Joaquim
Número de col·legiat: 36
 
COLL CAPÓ, Joan
Número de col·legiat: 12
   
DORCA I BIS, Aleix
Número de col·legiat: 21

FAURA I PAVIA, Elisabet
Número de col·legiada: 53

FERRER SANTOS, Joaquim
Número de col·legiat: 131

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni
Antic Carrer Major  22, 1er-1a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 828 661
a3ti8me@andorra.ad
Número de col·legiat: 09
 
MONEGAL I BLASI, Marc
Ctra. Comella, 18. e Habitat, 5è, 2a
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 821 321 / 0034933195083
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
imj.arquitectura@andorra.ad 
Número de col·legiat: 97
 
NADAL I BENTADÉ, Zaira
Era Mangautxa. Pl Sant Cerni
AD100 - Canillo
Telèfon: 851 095 - 398 000
zaira.nadal@andorra.ad
www.polnadalboix.com
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, local 1
AD500 - Andorra la Vella
Telèfon: 835 200
info@orteuriba.com
www.orteuriba.com
Número de col·legiat: 54

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

MARQUILLÓ I SORBES, Sílvia
C. Prat de la Creu, 101, 1r, desp.3
AD 500 - ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 808 640
s.marquillo@suportenginyers.com
Número de col·legiada: TH24

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa
Ctra. De Riberaygua, 16
AD 200 - ENCAMP
Telèfon: 815 518
puigmontarqui@gmail.com
Número de col·legiada: TH16

TÈCNICS
HABILITATS
SENSE EXERCICI

BORRA I NAVARRO, Joan P.
Número de col·legiat: TH30
 
CASAMAJOR I PATAU, Joan
Número de col·legiat: TH05

LOPEZ I MIRMI, Antoni
Número de col·legiat: TH28

MARTÍNEZ I FERNÀNDEZ, Josep
Número de col·legiat: TH07
 
MONTES I ESTRADA, Manuel
Número de col·legiat: TH23

RADUAN I PANIAGUA, Joan Ignasi
Número de col·legiat: TH09
 
REGUANT I ALEIX, Joan
Número de col·legiat: TH03
 
RIEGER i ABBERGER, Bernat
Número de col·legiat: TH21
 
SINFREU I VERGARA, Antoni
Número de col·legiat: TH20
 
VALDÉS I PUIG, Marcel·lí
Número de col·legiat: TH04

VIVES I LORENZO, Clara
Número de col·legiada: 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



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

SABEM DE SOFÀS

Avinguda Tarragona 34 - Andorra la Vella - 860934 - 866024
·Invertir en confort és invertir en salut



“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



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%.

GENERAL DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS

Carrer Bonaventura Armengol, 15
Edifi ci Occesa 4-5
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 808 708
E-mail: gcs@andorra.ad



                 
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.

  

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



Possibilitat d’escollir
 entre

 

cobertura 
individual o familiar

Pòlissa de 
caràcter vitalici

En termes generals,

 

sense restriccions 
pel que fa al nombre

d’actes mèdics

Servei de segona 
opinió mèdica amb

 

Best Doctors

Gestió àgil i còmoda 
de les factures a través
 de l’adreça electrònica
info@assegura-t.com

Rapidesa 
en la gestió dels 
reemborsaments



     Sense obres, sense pèrdua de secció
     Sense brutícia i en poques hores
     Total adaptabilitat i major estalvi energètic 
     Més segur: inalterable i sense juntes

     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

IMPORTAT PER PIC RESTAURACIÓ, 
EMPRESA DEL GRUP DECOMANT

Renovació 2019



AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

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



INAUGURADA LA SEU SOCIAL D’ANDORRA 
SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY
El passat 4 d’octubre va tenir lloc, amb més de 
200 convidats d’arreu del món, la inauguració 
de la nova Seu Social d’Andorra Sotheby’s 
International Realty, ubicada en un edifici 
emblemàtic i completament restaurat de la 
parròquia d’Escaldes-Engordany. Fidel als seus 
principis, Andorra Sotheby’s International 
Realty transmet als seus clients l’excel·lència, 
la professionalitat i la garantia de qualitat en 
els seus serveis, que caracteritza la marca.

De la mà de Bomar, Andorra Sotheby’s International 
Realty i el Champagne Barons de Rothschild van 
segellar la seva aliança estratègica anomenada 
“Les Ambassadeurs de l’Excellence”

A l’esdeveniment, van assitir el 
senyor Baron Julien de Beau-
marchais de Rotchschild, la se-
nyora Carmen Cervera -Baro-
nessa Thyssen-, el model Mark 
VanderLoo -ambaixador d’Andor-
ra Sotheby’s International Real-
ty-, membres de la família Picas-
so, Frèderic Guyot i James Mackie 
-experts tassadors de Sotheby’s 
Auction’s-, Natalie Mik -Global 
Vice President Affiliate de Sothe-
by’s International Realty-, Hugo 

Berenguer -CEO de Rafael de La-
Hoz-, entre d’altres personalitats 
del món empresarial i polític.

Narcís Socias i Yana K. Socias, 
van exercir d’amfitrions, acom-
panyats de la família Armengol, 
propietària de l’empresa andor-
rana BOMAR. El vernissatge el va 
amenitzar el pianista andorrà Jordi 
Barceló, i maridatge a càrrec del 
prestigiós Champagne Barons de 
Rothschild.

L’hereu de Pablo 
Picasso i el Baron de 
Rothschild van signar, 
a l’Hotel Hermitage, la 
litografia que l’artista 
malagueny va realitzar 
per a la família de 
viticultors l’any 1973.

ANDSOTHEBY’SNEWS
ANDORRA  SOTHEBY’S  INTERNATIONAL  REALTY

Santa Anna, 14 · AD 700 Escaldes - Engordany · T+ 376 872 222 · info@sir.ad · www.andorra-sothebysrealty.com 

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

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

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



Durant aquests 5 
anys ha demostrat 
saber actuar 
de forma ètica, 
sostenible i amb 
vocació d’empresa 
solidària.

Nova Constructora és una empresa 
especialitzada en la subcontractació de 
personal en el sector de la construcció, 
que imprimeix passió en l’execució de tots els 
projectes que realitza, mantenint una gran relació 
de fi delització amb els seus clients.

Creada i dirigida fa 5 anys per José Costa, un 
apassionat de l’arquitectura i la construcció, 
a la qual ha dedicat la seva vida professional, 
gaudeix d’una gran reputació al Principat i 
col·labora amb les empreses més prestigioses del 
país, sempre oferint un nivell òptim d’exigència.

Disposa d’una àmplia plantilla de personal 
qualifi cat, unes 300 persones, que compten amb 
les titulacions requerides per la legislació vigent 
del Govern d’Andorra en: formació en riscos 
laborals, en alçada i visites mèdiques.

És prioritat de l’empresa comptar amb una 
formació constant dels seus recursos humans. 
Com a part del procés, es duen a terme 
avaluacions periòdiques del seu personal, en la 
recerca de millores.

Nova Constructora marca, a través de la seva 
Política de Responsabilitat Social Corporativa, les 
directrius generals del seu model de gestió ètic i 
socialment responsable. 

L’empresa aposta, per tant, per un model de 
gestió empresarial basat en un ferm compromís 
amb el desenvolupament dels seus empleats i 
empleades, la societat i l’entorn, a través d’una 
estratègia que impulsa la sostenibilitat, la cultura i 
l’ètica, impregnant tots els nivells de la companyia 
i tots els seus àmbits d’actuació.

En l’actualitat dóna suport i patrocina 
diferents esdeveniments socials i esportius.

Personal qualifi cat:

* Peó especialitzat
* Paleta 2a
* Paleta 1a
* Cap d’equip paleta                                          
(plànols - replanteig - marbres -granits - escales)

* Encofrador 2a
* Encofrador
* Cap d’equip Encofrador
* Ferralla
* Cap d’equip Ferralla
* Pedrer                                                                               
(tot tipus de pedra)

* Cap d’equip Pedrer                                         
(plànols - replanteig - façanes pedra)

* Plaquista
* Guixaire
* Pintor                                                                           
(pintures interiors - exterior - pàrquings i façanes)

* Aj. Ofi cial esp. màquina micros / 
injectadora / projectadora 
* Aj. Lampista
* Gruista
* Pissarista

* Tècnic en façanes ventilades - 
aplacades - tèrmiques i acústiques
* Cap d’equip                                                       
(encarregat plànols - tècnic en prevenció 50 hores)

* Tècnic en treballs verticals                     
* Cap d’equip tècnic en treballs verticals                     
(replanteig - plomades)

* Serraller general
* Cap d’equip Serraller

Nova Constructora ha col·laborat en aquestes obres

Constr
uir és 

el nostr
e art
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

El futur del país, en un termini no gaire llunyà, estarà estretament lligat als resultats de les 
negociacions per al tractat d’associació, que ara ja es pot dir, sembla que tothom ho veu com a 
imprescindible. Efectivament els dos coprínceps, els darrers governs andorrans, l’ambaixador Espanyol 
i moltes entitats del país creuen en la seva necessitat si o si. El Govern ha posat en marxa una sèrie 
de reunions parroquials per explicar on es troben les negociacions i captar les preocupacions dels 
ciutadans, la decisió és correcta, però crec que hauria d’estar confirmada per un referèndum, degut a 
la seva importància vital per a molts sectors econòmics i per generar alguns dubtes amb el respecte de 
la identitat nacional dels possibles acords.

En clau estrictament interna, Govern, Comuns, entitats financeres, promotors immobiliaris i 
les seves asssociacions, hauran de trobar i negociar una solució a la manca de pisos, tant 
de venda com de lloguer, amb preus accesibles que haurien de complementar l’oferta 
d’habitatge d’alta  gamma que s’està construint i comercialitzant actualment, ja qué una 
de les demandes de tota societat moderna, és que fem tot el possible per a l’accés a 
l’habitatge per a tothom amb les millors condicions.

Tenim doncs, a tots els nivells, una gran feina de negociació.
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XX)

La radioactivitat en els materials

saludable(XX)

La definició de 
radioactivitat actual, 
en català (2007 DIEC), 
diu del procés pel qual 
determinats i sobretot 
alguns elements químics, 
principalment el radi, 
l’urani, el tori i llurs 
productes, lliures o 

LA 
RADIOACTIVITAT 

pot ésser natural o artificial 
segons la posseeixi ja o li sigui 
induïda per radiació.

El procés de desintegració, o divisió d’un 
tot en les parts integrants, es produeix 
per falta d’estabilitat en els seus àtoms, 
fins al canvi del seu estat en un element 
estable, en funció del període de temps 
necessari de desintegració total de cada 
material. 

El món de les coses tangibles està 
format per elements químics o 
àtoms coneguts de l’univers. Aquests 
es poden presentar en estat pur o 
barrejats amb altres elements. La 
indivisibilitat de l’àtom és el que 
permet definir un element com a tal. 
Així un element és una substància 
que no pot ser descomposta en 
altres de més senzilles per mètodes 
químics. 

L’isòtop és l’espècie d’un element 
químic que té el mateix nombre 
de protons (nombre atòmic) però 
diferent nombre de neutrons.

Els isòtops radioactius són aquells 
que sofreixen desintegració 
radioactiva a causa de la seva 
inestabilitat nuclear. 

Cada element es defineix pel nombre 
atòmic (avui entre 1 i 118) que és el 
número de protons que es troben en 
el nucli de cada àtom de l’element i 
igualment del nombre d’electrons que 
acompanyen el nucli. 

Només fins a l’Urani es 
troben els elements 
anteriors de manera 
natural a la Terra. A 

partir d’aquest nombre 
si es volen obtenir els 

elements següents 
cal fer-ho en reactors 

nuclears.

combinats, emeten 
espontàniament 
partícules (alfa, beta, 
neutró), o rajos (gamma, 
captura K), o tots dos 
alhora, a causa de la 
desintegració del nucli 
de llurs àtoms. 

SÓN ELEMENTS 
RADIOACTIUS 

el Tecneci (43), el Prometi (61), 
el Radi (88) i les terres dites 
rares, elements coneguts com 
actínids, el Poloni (84), l’Àstat 
(85), el Radó (86), el Franci 
(87), l’Actini (89), el Tori (90), 
el Protoactini (91), l’Urani (92), 
el Neptuni (93), el Pentoni 
(94), l’Americi (95), el Curi 
(96), el Berkeli (97), el Californi 
(98), l’Einsteini (99), el Fermi 
(100), el Mendelevi (101), el 
Nobeli (102), el Laurenci (103), 
el Rutherfordi (104), el Dubni 
(105), el Seaborgi (106), el Bohri 
(107), el Hassi (108), el Meitneri 
(109), el Darmstadti (110), el 
Roentgeni (111), el Copernici 
(112), l’Ununtri (113), l’Ununquadi 
(114), l’Ununpenti (115), 
l’Ununhexi (116), l’Ununsepti 
(117) i l’Ununocti (118).

Segons Lucreci (50 a. J. C) a De rerum 
natura “cap cosa no torna al no-res, 
ans totes per disgregació, tornen als 
elements de la pròpia matèria”.

Tot i el seu perill radioactiu, 
molts d’aquestes elements 
són utilitzats en medicina 
(Tecneci i l’Àstat), en la 
indústria per exdials i 
rètols lluminosos (Prometi), 
en raspalls antiestàtics 
(Poloni), en busques de 
rellotge per brillar (Radi) ...

La inestabilitat dels nuclis fa que 
finalment es trenquin i es produeixi la 
desintegració radioactiva. Aquesta es 
produeix per explosió i va acompanyada 
per l’alliberament d’energia. 

El Franci té una activitat radioactiva o 
temps de desintegració de 22 minuts 
i el Radó de 3,2 dies anant fins al Radi 
amb 1.602 anys o el Protoactini amb 
32.788 anys.

EL TERMALISME 

és el fruit de l’escalfor de l’aigua perquè 
flueix prop de roques que són calentes a 
causa de la desintegració d’Urani i Tori que 
es produeix a les profunditats de la Terra. 

El vitrificat de plats de cuina i olles 
Fiestaware i algunes vaixelles és 
radioactiu així com el vidre d’urani 
verd groguenc. Els detectors de fum 
per ionització tenen Americi protegit 
per una capa d’or. 
Uns 150 minerals del subsòl emeten 
radioactivitat. Aquesta, més la que es 
troba en els materials de construcció dels 
edificis suposa gairebé el 50% del nivell a 
que estem habitualment exposats. 

Urani

Poloni

Tori
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XX)

ent una correcta selecció dels materials que 
escollim per al nostre entorn evitarem augmentar el 
nivell de radioactivitat provinent  del sòl o l’entorn 
en l’interior dels habitatges i locals de treball. F

Materials amb nivell alt de 
radioactivitat utilitzats en la 
construcció:

- Guix químic (fosforita)

- Formigó blau (formigó alleugerit nòrdic)

- Escòries per capes d’aïllaments en forjats 
(Residus de la transformació de carbons 
minerals amb vetes d’Urani)

- Pedra pomés natural

- Colors esmaltats d’Urani

- Rajoles vitrificades

- Pissarra negra amb alts continguts de Radi 

- Granits

En canvi la fusta, el marbre, les pedres i 
materials calcaris el tenen baix. El suro 
mostra una certa capacitat d’absorció 
de part de radiació. 

Vidre d'urani en condensador elèctric

Vidre d'urani

Mina d'urani a cel obert a Rànger (Austràlia)

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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«Passivhaus és un estàndard 
d’un tipus de construcció 
que millora l’eficiència 
energètica i redueix el consum 
d’energia sense renunciar a les 
necessitats bàsiques»

Aquesta tardor va tenir lloc al Col·legi Oficial d’Arquitectes 
d’Andorra la jornada tècnica “La construcció sostenible amb 
les fusteries Technal i Wicona”, noves eines i nous productes, 
amb els ponents Raimon Ribó, responsable de projectes 
Andorra, i Claudia de la Torre, responsable de producte 
Wicona, líder en solucions sostenibles i especialista en 
fusteries d'alumini d'altes prestacions.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES D'ANDORRA · JORNADA TÈCNICA

La construcció sostenible 
amb les fusteries Technal i Wicona

Es va parlar sobre l’estàndard 
Passivhaus i què estan fent per 
contribuir a assolir els objectius 
que marca la legislació europea 
que obligarà a partir del 31 de 
desembre del 2020 que tots els 
edificis de nova construcció si-
guin d'energia gairebé nul·la.

Passivhaus, és un estàndard 
d’un tipus de construcció que 
millora l’eficiència energètica 
i redueix el consum d’energia 

sense renunciar a les necessi-
tats bàsiques.

Technal, marca líder en sistemes 
de tancaments d’alumini, amplia 
el seu compromís amb el medi 
ambient i la sostenibilitat amb la 
gamma de productes fabricats 
en exclusiva amb Hydro CIRCAL 
75R, un material amb el 75% o 
més del seu contingut, format 
per alumini reciclat provinent de 
finestres post consum. 

A més, iniciarà un procés per 
utilitzar en els seus productes 
Hydro REDUXA 4.0, un alumini 
certificat amb una petjada de 
carboni màxima de 4 kg de CO2 
per cada kg d'alumini. 

A partir de l'augment de l'efici-
ència en els processos de tota la 
cadena de producció de l'alumi-
ni i apostant per l'ús d'energies 
renovables, Hydro REDUXA 4.0, 
d'obtenció primària, se suma així 
a les accions de la marca per a 
la reducció de l'impacte medi-
ambiental en el seu procés pro-
ductiu. Ambdós materials estan 
certificats per l'organisme DNV-

GL, que avala les seves baixes 
emissions de carboni.

També van presentar la seva web 
tècnica, especialment dissenya-
da per a qualsevol professional 
o tècnic del sector, així com la 
finestra TIGAL de Technal, un 
nou model híbrid que inclou els 
avantatges d’una finestra cor-
redissa i les prestacions d’una 
practicable, que disposa d’un 
sistema central d’estanquitat 
patentat, quatre vegades més 
eficient que el d’una corredissa 
habitual, assegurant la major 
comoditat tant acústica com 
tèrmica a l’interior. 
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El confort adaptatiu és un model de confort tèrmic. 
El seu objectiu és oferir un control menys estricte 
de les temperatures dins d’un edifici, encoratjant a 
l’usuari a participar activament en el seu confort. 

Aquest control reduït troba la seva utilitat per l’ab-
sència d’aire condicionat centralitzat, que regula 
amb precisió la temperatura dels edificis equipats.

Jesús va parlar de buscar la convergència entre 
models que s’estan cercant en l’edificació eficient. 
Actualment a Andorra, es busca un model de cons-
trucció eficient per als propers anys per als nous 
edificis i rehabilitacions que s’estan fent. Així que hi 
ha un focus molt interessant que és l’estàndard pas-
sivhaus o cases passives.

D’altra banda, existeixen els sistemes de confort 
adaptatiu que són els que ens permeten en l’època 
estival intentar consumir poca energia per aconse-
guir confort tèrmic a l’estiu.

Un dels problemes que tenen les cases passives o 
passivhaus és precisament que com al final el que 
s’està construint és un “termo”, un edifici amb una 
pell tèrmica molt forta, tots els guanys tèrmics que 
s’obtindran en l’edifici es queden dins, de manera 
que comença a ser necessari tenir sistemes de re-
frigeració o d’aire condicionat, que abans amb els 
edificis que es construïen a Andorra no era neces-
sari. Així que per poder evitar aquests sistemes de 

El passat mes de setembre va tenir lloc a la sala d’actes de la seu central 
de Morabanc, la jornada tècnica “Confort adaptatiu vs. passivhaus, cli-
matització en edificis mixtos”, organitzada pel Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes d’Andorra, a càrrec de l’arquitecte Jesús Soto, autèntic pioner en el 
moviment passivhaus a Espanya, especialista en instal·lacions, persona 
innovadora i veritable entusiasta de l’experimentació i millora contínua 
en recerca de solucions per aconseguir el confort dels usuaris en els edi-
ficis de molt alta eficiència energètica.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA · JORNADA TÈCNICA

CONFORT ADAPTATIU 
VS. PASSIVHAUS

climatització 
en edificis mixtos

>>>A la primera foto, Zaira Nadal, degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, presentant a Jesús Soto. A la 
jornada tècnica organitzada pel COAA hi van assistir arquitectes del país i tècnics del ministeri de Medi Ambient 
del Govern d’Andorra.
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refrigeració es poden utilitzar tècniques que sí que 
en fan ús els edificis amb confort adaptatiu, que són 
aquells que precisament no tenen cap sistema de 
climatització mecànica per a l’estiu.

Soto diu que cal de buscar tècniques que permetin 
tenir un bon confort tèrmic independentment fins i 
tot de la temperatura, com poden ser les asimetri-
es tèrmiques, el moviment de l’aire, de manera que 
amb temperatures una mica més elevades, 26-27º, 
es pugui estar a gust sense haver d’utilitzar l’aire 
condicionat. 

Si a l’estiu, en una casa passiva, on es condensa el 
fred com seria al sostre, s’aconsegueix pujar míni-
mament el moviment de l’aire, per exemple, amb 
un ventilador de sostre que, pel gran diàmetre de 
les seves aspes, li permet mobilitzar un gran vo-
lum d’aire a una velocitat de gir reduïda; d’aquesta 
manera la sensació tèrmica seria immillorable, i si 
s’augmentés molt la velocitat d’aquest ventilador, 
seria capaç, sense aire condicionat, de generar 
molt fred.

«els edificis amb confort 
adaptatiu, són aquells 
que no tenen cap 
sistema de climatització 
mecànica per a l’estiu»
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El Comú de la capital va lliurar els tres premis als guanyadors del concurs 

d’idees nacional per crear un portal d’entrada a la parròquia.

El projecte guanyador va ser “EnclArc” del despatx de Josep Adserà, amb 

una dotació de 3.000 euros. El segon finalista, amb un premi de 2.000 euros 

va ser l’arquitecte Miquel Merce, amb la proposta “MarcAND”. I el tercer lloc, 

retribuït amb 1.000 euros, per l’arquitecte Pere Cervòs, amb “Entrem-hi!”. 

L’objectiu és la creació d’una imatge emblemàtica a la zona de la rotonda 

de la Margineda, que sigui exclusiva i que identifiqui l’entrada a la capital, 

un element diferenciador que permeti crear una atracció singular que, de 

forma natural, convidi als conductors a dirigir-se cap a l’avinguda d’Enclar en 

direcció a Santa Coloma i al centre ciutat, alhora que doni la benvinguda a la 

parròquia.

TEXT: REDACCIÓ

Un element 

diferenciador
CONCURS D’IDEES  · PORTAL D’ENTRADA A ANDORRA LA VELLA

1. “EnclArc” 
de Josep Adserà

2. "MarcAND"
de Miquel Merce

3. "Entrem-hi" 
de Pere Cervós

1. 

2. 

3. 
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L’objectiu d’EnclArc no és altre que, a través d’una escultura en forma d’arc, captar l’atenció dels 
conductors i prioritzar que els vehicles en direcció a la capital, a la cruïlla de la rotonda de la 
Margineda, accedeixin per l’avinguda d’Enclar.

TEXT I RENDERS: JOSEP ADSERÀ I ARNAU SEMPERE

1r PREMI · ADSERA GROUP SL, JOSEP ADSERÀ I ARNAU SEMPERE

«EnclArc»

«... la creació d’una escultura porticada, amb 
una forma harmònica amb l’entorn, que sorprèn 
el conductor, generant un punt d’interès i el 
convida a passar per sota. »

La idea ha esdevingut de recrear un 
accés d’acord amb tots els cànons 
ja existents per a aquest ús, que són 
les portalades en els castells, les 
esglésies, muralles, arcs i pòrtics, 
porxos, etc., elements que tothom 
entén com a punts d’accés, amb 
la creació d’una escultura portica-
da, amb una forma harmònica amb 
l’entorn, que sorprèn al conductor, 
generant un punt d’interès i el con-
vida a passar per sota. 

Conjuntament amb la forma esti-
mulant per la cara principal d’En-
clArc s’ha equipat amb una malla 
de LED que permet projectar imat-
ges i també vídeos, creant un gran 
reclam d’accés a l’Avinguda d’En-
clar.

D’aquesta manera es crea una es-
cultura que serveix de base per a la 

projecció de tot tipus de contingut 
gràfic, tant estàtic com dinàmic.

La originalitat de l'escultura, a ban-
da dels punts explicats anterior-
ment, es basa en la gran quantitat 
de contingut que es pot projectar 
gràcies a la malla de Leds que for-
men la pantalla. Així es pot repro-
duir informació d’elements con-
crets que es desenvolupen al país 
o a la parròquia, així com elements 
cridaners, transgressors i també 
adequats anímicament, segons la 
climatologia del moment, etc.

Per la part posterior s’equiparà la 
escultura amb diverses llums, es-
tratègicament emplaçades, per 
emfatitzar que és un element estè-
tic a la sortida de la capital. 

>>> ALÇATS

>>> PLANTA
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El projecte presentat per l’arquitecte Pere Cervós i que s’ha endut el tercer premi, gira al voltant de tres 
punts estratègics.

TEXT I RENDERS:  PERE CERVÓS

3r PREMI · PERE CERVÓS ARQUITECTE

«ENTREM-HI»
Una carretera general no pot desviar-se, per això es general. Cap actuació no pot reduir la visibilitat ni la 
seguretat dels vehicles. La intervenció vol a través d’un treball paisatgístic i escultòric emmarcar la mirada 
cap a la desviació de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma.
D’una banda els elements arbrats permeten generar una forta densitat de vegetació que ajuda a dirigir 
la mirada cap a la sortida de Santa Coloma. Aquest efecte de “buit i ple” s’opera a partir d’una distància 
intermitja i segueix la pròpia forma natural i geològica de les muntanyes: al centre i punt baix de la vall. Amb 
aquest sentit retrobem la direcció “natural” de desplaçar-nos per la muntanya.

TEXT I RENDERS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

2n PREMI · MIQUEL MERCE ARQUITECTE

«marcAND la mirada»

1. ACTUACIÓ A LA ROTONDA
L’escultura d’elements identitaris de 
la parròquia d’Andorra la Vella, és un 
conjunt de tres plaques d’acer corten, 
material típic dels treballs amb ferro a 
les fargues andorranes, foradades per 
finestres que recorden els campanars 
romànics, especialment el de Santa 
Coloma. Els talls que donen forma a 
les plaques representen els vessants 
que es poden veure en el perfil del 
parc natural d’Enclar i el forat central 
de les plaques fa referència al fons de 
la Vall.

2. ACTUACIÓ A L’AVINGUDA 
D’ENCLAR
Es proposa la formació d’una porta 
d’entrada, mitjançant un arc trencat 
que es formalitza en un arc sencer des 
del punt de parada dels vehicles a la 
rotonda, convidant a tothom a entrar 
per aquí.

Aquest arc representa la importància 
del pont de la Margineda i de nit, s’il-
lumina amb els colors del logo de la 
parròquia.

3. PUNT D’ESTADA A L’APARCAMENT
La intervenció en aquest punt de re-
pòs és potenciar la visual pel pont de 
la Margineda.

S’aprofita el desnivell entre el passeig 
existent i l’aparcament per construir 
un banc. La barana actual es canvia 
per un vidre i es modifica el paviment. 

La idea és aconseguir que el pont ro-
mànic es pugui contemplar en tota la 
seva magnitud i tranquil·litat. 

El que permet l'arbrat és que a curta 
distància, es a dir a pocs metres de la 
rotonda els troncs permeten natural-
ment tenir la densitat arbrada en la 
part alta i un nombre limitat de troncs 
permeten una perfecta i clara visibili-
tat de la rotonda i els vehicles que cir-
culen per ella. Es maximitza la segure-
tat, es minimitza el manteniment i es 
participa al màxim en la vegetació de 
la parròquia millorant la imatge gene-
ral així com la seva vessant sostenible.
En segon lloc tenim la pròpia escultura 
o “instal.lació” que permet generar un 
efecte de sorpresa i impacte amb uns 
elements lleugers i esvelts que man-
tindran la total visibilitat i seguretat en 
la rotonda. Aquest element escultòric 
està pensat per gaudir-lo des del vehi-
cle, des del punt de vista del copilot, 

en ambdós carrils, però està pensat 
per ser gaudit en un moment especi-
al... és a dir que de lluny, els usuaris 
de la carretera “intuiran” que alguna 
cosa està passant ja que el punt de 
vista és gairebé bo, però no del tot... 
es a pocs metres del punt d’entrada a 
la rotonda que es produeix la màgia, 
just a temps per poder convèncer, 
motivar i il.lusionar.... d’agafar la sor-
tida de Santa Coloma. Una escultura 
o instal·lació pensada per generar una 
espècie de moment màgic que es viu 
en entrar a la parròquia, al moment 
de poder decidir entrar-hi... una ins-
tal.lació que emmarca la mirada cap 
aquesta direcció que ens portarà a la 
capital dels Pirineus.
Aquest gran impacte, de molt curta 
durada permet també que en cada 

viatge els usuaris de la carretera ho 
visquin tan breument que no es can-
sin de repetir-ho, i fins i tot tinguin 
ganes de tornar-ho a experimentar... i 
que d’aquesta manera permeti gene-
rar impacte durant molt més temps. 
Aquesta voluntat d’impactar amb un 
element que emmarca i a la vegada 
és lleuger, es veu potenciada per la nit 
gràcies a la seva il.luminació elegant i 
colorista.



Els embelliments dels carrers de la Borda, Bonaven-
tura Riberaygua, Prat Primer i Na Maria Pla s’uneixen 
per acabar formant la nova plaça al cor comercial 
d’Andorra la Vella.

Un nou espai públic per gaudir d’un entorn tranquil 
per a vianants, i una nova zona de pas i oci per a tot-
hom.

TEXT: DATA Arquitectura · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

PLAÇA THE CLOUD · ANDORRA LA VELLA

Nova plaça 
al cor comercial
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L’encàrrec que forma part de l’em-
belliment dels entorns de l’edifici 
The Cloud, concurs convocat pel 
Govern d’Andorra que es va guanyar 
l’any 2014 juntament amb l’estudi 
MIASarquitectes i que en l’actualitat 
només s’han executat les millores 
de l’espai públic dels entorns de la 
parcel·la. 

Aquests entorns, s’han convertit 
en una plaça amb qualitats sòlides 
on poder seure, observar, jugar i/o 
descansar. Es tracta d’una inter-
venció de mida mitjana d’uns 7.000 
m2, situada al costat de l’eix princi-
pal de la capital com és l’Avinguda 
Meritxell, d’ús quotidià i de caràcter 
comercial. 

PROJECTE: Plaça The Cloud
ARQUITECTURA: DATA Arquitectura
CONSTRUCTORA: COPSA

El punt de partida per al nou espai, 
ha estat convertir en zona de via-
nants tots els carrers afluents a la 
plaça, amb un material conegut al 
país, com és el granit. D’aquest ma-
terial hem volgut treure el màxim 
profit i fer-ne l’element singular del 
projecte. 

La gran catifa de granit que s’imple-
menta, s’ha manipulat formant una 
variació lúdica de formes geomè-
triques en el paviment que acaben 
donant lloc als elements represen-
tatius de la plaça. 

Els elements de repòs, com són els 
bancs, han estat dissenyats especí-
ficament i amb la voluntat d’utilitzar 
dos tipus de materialitats oposa-
des. Propers i càlids, els de fusta i 
resistents i urbans, els de formigó. 

La vegetació amb arbres de fulla 
perenne i una nova il·luminació son 
els elements que acaben de reves-
tir tot el conjunt de l’espai, i que 
permeten als visitants poder gau-
dir d’un nou espai lliure, d’ús pú-
blic dins de la densa trama urbana 
d’Andorra la Vella. 

«... nou espai públic 
per gaudir d’un entorn 
peatonal i tranquil. I una 
nova zona de pas i oci 
per a tothom»



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

Industrials col·laboradors Plaça The Cloud

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA PLAÇA THE CLOUD A ANDORRA LA VELLA

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

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

ESPECIALISTES EN MARCATGE DE PAVIMENTS D´ASFALT



Enguany s’ha inaugurat un nou tram del camí ral a la parròquia d’Ordino, 
entre els pobles de Sornàs i d’Ansalonga.

Aquesta obra forma part de la xarxa d' infraestructures verdes d’Andorra 
que connecta amb camins Sant Julià de Lòria i el parc natural comunal 
de la vall de Sorteny, passant per Aixovall, la Balma de la Margineda, 
el nucli antic de Santa Coloma, la zona del rec del Solà, el camí ral de 
Sant Antoni de la Grella, la Farga Rossell, Santa Caterina i els marges 
del riu Valira del Nord fins al parc. D’aquesta manera transcorre per les 
parròquies de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, La Massana i Ordino. 

TEXT: ENGITEC · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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CAMÍ RAL ENTRE SORNÀS I ANSALONGA

Connectats 
amb la natura



SORNÀS

ORDINO>>

ANSALONGA
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El tram de camí inaugurat discorre 
pel marge esquerre del riu Valira del 
Nord, té una longitud de 650 m i una 
amplada de 2,5 m. 

Està delimitat pel costat dels prats 
per una barrera de protecció de 
fusta amb reixat metàl·lic, on s’han 
disposat d’unes portes per poder 
accedir a les finques veïnes. 

Venint del Sud, el recorregut es pot 
iniciar a partir de la carretera a Sor-
nàs o bé des de la Carretera General 
des d’on es creua el riu per un nou 
pont de fusta de 12,4 metres de lon-
gitud. 

En aquest punt s’ha construït un 
mur de maçoneria per poder recol-
zar aquest pont i donar-li al camí 

una rasant plana. Des d’aquí i cap 
amunt, el camí discorre entre el riu 
i els prats, protegit en trams per la 
vegetació de ribera. Un cop passat el 
càmping d’Ansalonga, el camí s’en-
dinsa al bosc de ribera pel marge 
del riu, mentre l’antic camí s’enfila 
talús amunt. Aquí s’han implantat 
dos ponts de fusta de 3 metres ca-
dascun, amb l’objecte de sortejar les 
irregularitats del terreny i les zones 
humides. 

Més endavant, per tal d’enllaçar el 
nou camí amb l’antic més elevat, 
s’ha realitzat una passarel·la de fus-
ta de 90 metres de longitud, sobre 
pilars metàl·lics. 

Un cop a dalt, es continua pel camí 
de Rialb fins a Ansalonga. 
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ENGINYERIA: Engitec  ·  CONSTRUCTORA: Copsa

 «... s’ha realitzat 
una passarel·la de 
fusta de 90 metres de 
longitud, sobre pilars 
metàl·lics.»



Enginyeria i industrial col·laborador del Camí Ral entre Sornàs i Ansalonga

 EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CAMÍ RAL ENTRE SORNÀS I ANSALONGA
Passatge Antònia Font Caminal 1 despatx 601 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 87 73 00 · Fax (+376) 87 73 01 · copsa@copsa.ad

ARQUITECTURA
- Projectes d’arquitectura
- Projectes d’urbanisme
- Planejament derivat (plans 
   parcials)
- Taxacions i peritatges
- Divisions horitzontals
- Millora del control climàtic
   passiu dels edificis

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos 
   i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

· Energia solar fotovoltaica i 
tèrmica
· Biomassa, pèl·lets i estelles

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

- Climatització,
   lampisteria
- Gas
- Seguretat 
   contra incendi
- Sistemes de seguretat
- Audiovisuals
- Sanejament, depuració

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

T. 802 000 · F. 802 009 · Bonaventura Armengol, 10 · Despatx 234 · AD500 Andorra la Vella 

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 
I ACER INOXIDABLE

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

Més espai col·lectiu

60 l’adv OBRA PÚBLICA I URBANISME

Les obres d’embelliment i remodelació de la plaça de les Pubilles 
ja estan acabades. Formen part del Pla d’Embelliment Global de 
la Parròquia d’Escaldes-Engordany, amb la intenció de crear 
més espais públics i tenir una densitat de trànsit menor, doncs la 
qualitat de l’espai col·lectiu i la manera d’harmonitzar la ciutat 
influeixen directament en el nivell de socialització de la seva 
gent.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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PROJECTE: Plaça de les Pubilles · Escaldes-Engordany
PROMOTOR: Comú d'Escaldes-Engordany
CONSTRUCTORA: UNITAS

La plaça urbana s’ha realitzat en 
tres nivells de 450 metres qua-
drats i ha proporcionat als veïns 
una nova zona verda i agrada-
ble, amb més mobilitat, llumi-
nositat i fluïdesa del trànsit.

Pel que fa a la pavimentació i 
mobiliari, el nou disseny manté 
una estètica i característiques 
coherents amb les obres rea-
litzades en altres zones de la 
parròquia.

Amb la prova pilot que s’es-
tà duent a terme, la circulació 
queda amb dos carrils de puja-
da al carrer del Prat Gran i dos 

de baixada al carrer del Parnal, 
i si s’acaba consolidant dotarà 
a la zona de més places d’apar-
cament. 



Industrial col·laborador de la Plaça de les Pubilles · Escaldes-Engordany

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.unifor.ad

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany 
Tel. (+376) 737 550
unitas@grupheracles.com
www.unitas.ad
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El parc del Prat Gran, l’antic Prat del Colat, es va inaugurar el passat mes de juny. 
Les obres van tenir una durada de 15 setmanes.

Després de 30 anys del seu projecte original, moltes de les seves xarxes (enllumenat 
i aigua de reg), no funcionaven pel desgast propi de les instal·lacions.

Aquestes circumstàncies, afegides a demandes específiques dels nens i adults de 
la parròquia, van provocar que l’Honorable Comú de La Massana decidís apostar 
per una remodelació integral de la zona verda més estimada de la parròquia.

TEXT: EVA FERRADAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

PARC DEL PRAT GRAN · LA MASSANA

Nous equipaments

67l’advARQUITECTURA
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La il·luminació de tot el parc és 
amb sistemes LED, per l'estalvi 
energètic, i s'han millorat les xar-
xes de subministrament d'aigua 
potable, amb la creació de 3 noves 
fonts. S’han automatitzat les xar-
xes de reg i d’enllumenat perquè 
arribi de manera eficient a totes les 
parts del parc, en circuits indepen-
dents.

Una altra aportació important és 
la creació de serveis i quartets 
tècnics, com una nova zona de 
lavabos adaptats a minusvàlids, i 
també als més menuts, sense obli-
dar-se dels adults.

La remodelació del parc ha estat 
completa, afectant tota la super-
fície. El projecte pretenia encabir 
les àrees de joc projectades per 
permetre l’ús de tot l’espai útil amb 
una diferenciació de les zones de 
jocs segons les franges d’edat.

En una primera fase es va crear la 
zona més esportiva, on trobem la 
pista de bàsquet i la de futbol, a 
més d'incorporar un nou element, 
un  pumptrack  d'iniciació per als 
més menuts. De seguida es va con-
vertir en un èxit. 

En la segona fase, es va actuar so-
bre una zona més lúdica, on tro-

bem elements per a totes les edats. 
Tenim la zona dels més menuts, el 
corralet, a la part central del parc, 
on s'han posat jocs nous, tots ells 
fabricats en fusta de robínia, per 
tenir un parc integrat amb el seu 
entorn, fent-lo accessible amb una 
rampa còmoda per a tothom, tant 
a peu, amb cotxet o amb bicicleta.

Trobem zones per als joves com la 
tirolina o les torres per als escala-
dors més intrèpids, i la clàssica te-
ranyina per practicar l'equilibri des 
de ben petits. Un altre joc, molt 
popular, és el circuit d'aventura, 
també integrat en l'entorn per uti-
litzar materials naturals. 

Finalment s'han incorporat gron-
xadors normals, per als més petits, 
i col·lectius; a més de tobogans de 
diferents formes.

Tots els jocs amb el seu paviment 
especial, sigui vegetal o artificial, 
han passat tots els controls de se-
guretat.

Per a la gent gran, s'han facilitat tot 
un seguit de jocs, per mantenir la 
forma física en cames, braços i es-
patlla. Hi ha bancs per tot el parc, 
on gaudir del sol, de l'ombra, zo-
nes on poder passejar, i on poder 
fer exercici. 

La zona del corralet per circums-
tàncies de projecte havia de res-
pondre a una tematització. Aquest 
espai a part de gaudir del joc, s’ha-
via de distingir de la resta i fer-lo 
agradable i especial per als més 
petits. 

El fet de tematitzar la zona del cor-
ralet va ser un encert. Només cal 
seure a observar com interactuen 
amb les figures per passar una bona 
estona. Són personatges que tots 
reconeixen i els hi resulten famili-
ars, tenen una escala adequada per 
rebre abraçades i el toc de color fa 
que l'espai prengui màgia per si sol.

Els més menuts estan encantats 
amb les figures de Les 3 Bessones, 
només cal seure a observar com 
interactuen amb elles per passar 
una bona estona. 

Des del principi, la relació que es 
va establir amb la creadora de les 
bessones va ser excepcional. 

DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
CAUSA Arquitectura + Interiorisme
ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: 
ATECI 
CONSTRUCTORA: PIDASA

«Tots els jocs amb el seu 
paviment especial, sigui 
vegetal o artificial, han 
passat tots els controls de 
seguretat.»



Enginyeria i industrial col·laborador del Parc del Prat Gran · La Massana

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

ESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIU

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

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA SEGONA FASE 
DEL PARC DEL PRAT GRAN A LA MASSANA

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

ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS
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El que es tenia clar en aquest projecte, és que donat que l’edifici es troba a una de 
les zones comercials més importants del principat i la propietat volia una botiga en 
planta a l'avinguda Meritxell, i la resta de l’edifici d’habitatges. Una de les premisses 
a l’hora de crear el projecte era que el disseny de la façana havia de servir com a pol 
d’atracció del vianant cap a la botiga; un punt focal en una avinguda que de per si ja 
és bastant fosca i estreta. 

Així que és va optar per crear una façana sòbria i nítida, una façana ventilada amb 
un material que permetés fer grans formats, com les plaques de porcellànic Dekton, 
que permeten tenir menys juntes per fer una façana més homogènia, i s’ha jugat en 
tres punts concrets amb tres peces que sobresurten per crear mobilitat i trencar 
una mica amb aquesta simetria. En les juntes s’han col·locat unes tires LED, que 
poden canviar de color i intensitat, i que realcen aquestes plaques que queden retro 
il·luminades.

A la façana posterior el tractament és diferent. Tot i guardar relació amb la del 
davant, ja no és tan comercial. S’han creat dos volums amb les mateixes plaques 
de gran format, i per la resta s’ha jugat amb un altre acabat més fosc per crear un 
contrast, realçar els volums i afavorir la integració amb els edificis que l’envolten. 
Al darrere hi donen les habitacions, i s’hi troben les entrades a l’edifici i al garatge.

L’edifici té dues entrades totalment independents: una per a la botiga a l’avinguda 
Meritxell, i l'altra per a l’edifici i l'aparcament, que s'accedeix pel carrer Bisbe Iglesias.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EDIFICI MERITXELL 51 · ANDORRA LA VELLA

Una façana viva
Edifici de disseny 
sobri però elegant, 
que realça el local 
comercial

72 l’adv ARQUITECTURA
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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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L’immoble consta d’una planta bai-
xa destinada a botiga i una altra 
d’aparcament que queda entre dues 
plantes d’habitatge per adaptar-se 
a la forma del terreny. Les altres tres 
plantes estan destinades a vivendes 
(una per planta), que varien de 119 
m2 a 130 m2. 

El local comercial té dues plantes, 
amb grans finestrals de banda a 
banda, un total de 15 m de façana 
vidriada, on només s’hi ha col·locat 
uns pilars metàl·lics que queden 
embeguts de manera que ni es ve-
uen, permetent una visió total cap 
a dins del comerç. A l’interior hi ha 
una planta lliure sostinguda, sense 
pilars, de 120 m2 de superfície útil, 
amb un altell de 50 m2, suspès i 
obert sobre la planta, amb una ba-
rana protectora de vidre.
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La planta -1 que té una superfície 
de 119 m2 i només ventila per la 
part de l’Avinguda Meritxell, se li 
ha canviat la tipologia perquè tot 
respiri cap a l’exterior, amb una 
distribució que li permet millor 
ventilació i il·luminació natural.

Per sobre hi trobem la planta 
del garatge, els trasters i l’accés 
a l’edifici. A l’aparcament se li ha 
deixat la mateixa façana que als 
pisos, per no trencar l’estètica, el 
que li proporciona molta llum na-
tural que entra pel gran finestral 
i està acabat amb un paviment 
antilliscant, que també marca les 
places.

La primera planta, que ja respira 
per ambdues bandes, té un vo-
ladís a la façana principal, que 
fa que les habitacions siguin una 
mica més grans.

I arribem a la darrera planta d’ha-
bitatges, l’àtic. És una mica més 
petit, petit, però té una gran ter-
rassa d'uns 40 m2 amb una ba-
rana de vidre de seguretat 8+8 
laminat. El paviment és igual tant 
a l’interior com a la terrassa, amb 
l’única diferència que a la terrassa 
és antilliscant, i amb els grans fi-
nestrals, dóna la sensació que la 
cuina menjador i el saló es per-
llonguen cap a l’exterior.

« ...s’ha creat la cuina i el 
menjador tot obert cap a 
Meritxell, que és la millor 
orientació, amb tres grans 
finestrals...»

>>> Tots els pisos estan completament acabats i equipats. 



ARQUITECTE: ARTquitectura Turi Riberaygua
ENGINYERIA INSTAL·LACIONS: JJT Javier Jiménez Tierno
CONSTRUCTORA: Modernes
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>>> Totes les finestres són balconeres, amb baranes de vidre, 
i unes persianes de lames d’alumini de protecció solar, de 
diferents colors, grisos i blaus, que li donen dinamisme i vida a 
la façana.

« ...els grans finestrals 
donen la sensació que 
la cuina menjador i el 
saló es perllonguen cap 
a l’exterior... »

L’edifici també compta amb un 
solàrium, per a tota la comuni-
tat. El terra s’ha fet, una part amb 
gespa artificial i l’altre amb pavi-
ment, i el local tècnic per a la ma-
quinària exterior s’ha concentrat 
en aquesta coberta: les màquines 
d’instal·lació de clima i el motor 
de l’ascensor.

S'han diferenciat totalment la zona 
de dia i la de nit. La cuina i el men-
jador dels habitatges són oberts i 
estàn orientats a l'avinguda Merit-
xell, amb tres grans finestrals; i les 
habitacions, situades al darrere, 
on la zona és més tranquil·la i la 
llum més tènue. Tenen dos banys 
complets, un amb banyera i l’altre 
amb plat de dutxa.
 
El clima funciona tot amb el siste-
ma d’aerotèrmia i la font d’emissió 
és amb terra radiant.

Els aparells d’aerotèrmia indivi-
duals estan ubicats a la zona de 
safareig de cada pis, amb la mà-
quina individual d’aerotèrmia, 
que es pot regular individual-
ment. 

El paviment és porcellànic imi-
tació parquet de roure amb tons 
grisos.

Tota la fusteria interior és fusta 
laminada blanca, i a la cuina part 
del mobiliari és vermell.

Les finestres són de triple vidre 
de baixa emissió. Pel que fa a aï-
llament està molt per sobre dels 
requisits mínims que es demana.

Al passadís s’hi ha col·locat tot 
d’armaris encastats amb por-
tes aplacades amb fusta lami-
nada blanca, que queden molt 

integrats i permet guanyar espai 
d’emmagatzematge.

La il·luminació és a base de Leds 
encastats, i a les habitacions se 
li ha donat un toc diferencial a 
sobre els armaris, amb una tira 
també de leds per crear una il-
luminació tènue.

El color predominant a tot l’habi-
tatge és el blanc, buscant el mini-
malisme i la tranquil·litat, ja que 
s’ha volgut donar protagonisme 
a les vistes que es veuen des dels 
grans finestrals.

La decoració dels banys és mini-
mal i funcional, amb colors clars, 
excepte en una de les parets on 
es troba la dutxa o la banyera, 
que és amb un acabat porcellànic 
fosc, com a punt focal. 



EMPRESA CONSTRUCTORA 
EDIFICI MERITXELL 51

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

www.cmodernes.com



Enginyeria i industrial col·laborador de l’Edifici Meritxell 51

Av. les Escoles, 11
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra
Tel. 804 562
electricaescaldes@andorra.ad

INSTAL·LACIONS
REPARACIONS
ELECTRODOMÈSTICS

Tel. +376 84 02 02  ·  Mòb. +376 64 37 47 · AD400 La Massana  ·   info@simac10.com

FAÇANES VENTILADES.  MOBILIARI DE CUINA.
PAVIMENTS I REVESTIMENTS.

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

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

• Assessorament i tramitació per a 
l’obtenció dels ajuts del Pla Renova

• Etiquetes energètiques

• Informes de millora d’eficiència 
energètica per aconseguir reduir el 
consum elèctric i de calefacció

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

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

• Assessorament gratuït sobre la 
reglamentació necessària
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emangroup@andorra.ad

M +376 332827  ·  T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma

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

PORTES ENROTLLABLES DE SEGURETATPERSIANES ELÈCTRIQUES  ·  CORTINES ENROTLLABLES  ·  AUTOMATITZACIÓ  ·  DOMÒTICA
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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

Carretera d’Aixovall s/n · edifici Codi, planta 3, local 7
AD600 Sant Juliá de Lòria · Mòb. 341023 - Tel. 843580

fusteriasilgar@andorra.ad
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Els arquitectes han sabut treure profit de la parcel·la triangular i de les espectaculars vistes a la vall que 
tenia el terreny, que s’obren des del Comapedrosa fins al Pic del Carroi, en la construcció d’aquest xalet, 
que compta amb una excel·lent ubicació i orientació.

La volumetria de l’edifici s’ha anat esglaonant i adaptant a la parcel·la per tenir les millors vistes per a 
cada estança i aprofitar el màxim d’hores de sol. Els dormitoris s’ubiquen a l’est per gaudir el sol del matí 
i les estances principals al sud-oest, per assolir les increïbles vistes i el sol de migdia i de tarda. Al nord 
només hi ha dues obertures verticals a tota alçada per donar llum a l’escala i donar visuals al bosc.

TEXT I FOTOS: ADSERÀ GROUP

XALET PLANA PERDIGUERA· L'ALDOSA· LA MASSANA

Obert a la vall
89l’advARQUITECTURA
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El xalet, es distribueix en tres 
plantes. 

En la semisoterrani, trobem el 
hall principal de l’habitatge, 
que serveix de nucli de distri-
bució per accedir a l’habitatge, 
al garatge i al jardí indepen-
dentment. En aquesta planta 
també hi ha una zona de spa 
(sauna seca, hammam i jacuz-
zi) i una zona de safareig, totes 
dues comunicades amb el jardí 
perimetral. 

A la planta baixa, envoltada 
d’un ampli jardí, hi ha les prin-
cipals estances de l’habitatge: 
sala d’estar, menjador (en do-

ble altura) i cuina, totes con-
nectades entre elles i amb el 
jardí independent; a més d’un 
lavabo de cortesia, un despatx 
i un dormitori tipus suite. 

I finalment, el primer pis, amb 
un distribuïdor configurat per 
una passera que sobrevola el 
doble espai del menjador amb 
vistes interior a la sala d’estar, 
el menjador i la cuina amb vis-
tes exteriors a la vall, i al buit 
de l’escala amb vistes sobre el 
bosc proper. 

La passera dóna l’accés a cada 
extrem als dormitoris, tots ells 
de tipus suite. Un gran finestral 

ocupa en amplada i alçada les 
dues plantes, centrant les vis-
tes sobre l’encisador paisatge.

Totes les plantes es comuniquen 
per l’ascensor o per l’escala mit-
jançant un nucli completament 
obert a les diferents plantes de 
l’habitatge i a l’exterior. 

El llenguatge arquitectònic 
apel·la directament a les tipo-
logies del lloc. Els materials que 
s’han utilitzat per a l’exterior, 
són la pedra tradicional i pa-
nells símil fusta, col·locats amb 
molta simplicitat, però amb un 
resultat integrat en l'entorn i 
amb un tractament volumètric 

«el jardí és un llaç perimetral 
continu, amb un tractament 
paisatgístic acurat, on les 
varietats autòctones dominen 
sobre la resta. »

91l’advARQUITECTURA
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que confecciona el caràcter de 
l’edifici. 

A l’interior la decoració és d'un 
marcat estil minimalista, a base 
de fusta tant en parets com a 
terra, murs de formigó vist i co-
lors neutres, amb alguna paret 
pintada per donar-li un toc de 
color, i el color negre recurrent a 
tot el projecte, en cuina, poms i 
frontisses de portes, accesso-
ris de banys, aixetes, mecanis-
mes i mampares de dutxa. Tota 
l’elecció acurada dels diferents 
materials conjuntament amb el 
projecte lumínic, fan que la casa 
sigui càlida i acollidora.

El projecte lumínic es centra en 
un estudi acurat de cada estan-
ça, per crear l’atmosfera ade-
quada per a cada ús, alhora que 
s’ha buscat una unitat en tot el 
projecte. D’aquesta manera, en 
algunes estances s’ha integrat un 
fals sostre, en altres s’han realit-
zat a través de la morfologia del 
fals sostre i en altres s’han col-
locat tires o barres lluminoses 
com a la cuina per il·luminar el 
pla de treball. 

A l’escala s’han col·locat dues ti-
res verticals que van des del so-
terrani fins a la coberta, de forma 
contínua inclòs passant per l’es-
pai existent entre l’escala i el mur 
de formigó vist que les acull.
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geotèrmicament, recuperació de 
les aigües de pluja per al reg i tota 
la il·luminació tipus LED.

La casa és un tot del dins i el fora, 
on no ens podem oblidar dels 400 
m2 enjardinats, que són un llaç 
perimetral continu, amb un trac-
tament paisatgístic acurat, on les 
varietats autòctones dominen so-
bre la resta. 
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El vidre és un element que no no-
més s’ha utilitzat a les finestres, 
balconeres i finestrals; també s’ha 
utilitzat en les baranes d’interior i 
exterior de l’habitatge per evitar les 
barreres visuals i facilitar la vista i 
l’entrada de llum.

També s’ha estudiat al màxim la 
sostenibilitat de l’edifici; així s’ha 
arribat a assolir amb escreix el 
reglament energètic, utilitzant 
els gruixos d’aïllaments tèrmics 
exactes per tenir el major 
rendiment, fusteries de triple vidre 
amb baixos coeficients, calefacció 
radiant amb energia obtinguda 

ARQUITECTURA, ENGINYERIA, 
INTERIORISME I PAISATGISME: 
ADSERÀ GROUP

CONSTRUCTORA: 
UTE PERDIGUERA MODERNES · NÓBREGA
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Av. Carlemany 117, 2
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 802 350
cmodernes@cmodernes.com

www.cmodernes.com

Ctra. del Pas de la Casa, local 4 
AD200 Encamp 
Tel. +376 815 541 · M 341 076
nobregasl@andorra.ad

www.nobregasl.com

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

QUÈ ÉS EL QUE DESITGES?

www.bellacer.com

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

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

www.triedre.ad

MOBILIARI  ·  INTERIORISME
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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
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C. del Solà, Urb. Prat de la Solana. Bloc B
AD200 Encamp
plujadecolors@andorra.ad
T. 832 278 - M. 344 080

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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

Ctra. de la Margineda, 32
AD500 SANTA COLOMA
Tel. 72 44 66 · Fax 72 44 67
fusteriaconfer@andorra.ad

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

HOYO
Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro



L’empresa continua amb els treballs 
de sempre, fem tot tipus de mobili-
ari a mida, cuines, parquets, portes, 
fi nestres, reparació i restauració,  
treballs de manyeria, etc. però avui 
no hi ha prou.

Contínuament surten al mercat 
nous productes, noves formes de 
treballar, nous estils en disseny  que 
han fet també evolucionar a una 
empresa petita con Art i Manya.

La innovació és la clau per créixer i 
donar només idees i solucions als 
clients.

Hem començat a treballar amb 
productes nous com són els “SO-
LID SURFACES” (Corian, Hi-Macs, 
Avonite, Krion...) que tenen un munt 

d’aplicacions, però primer explica-
rem que és aquest producte.

Els solid surfaces són materials que 
s’obtenen principalment a partir de 
resines i minerals, totalment ecolò-
gic, combinant propietats físiques 
com durabilitat, resistència, higiènic 
i resistent a la brutícia al ser un ma-
terial no-porus, resistent als bacte-
ris així com la majoria de productes 
químics, de fàcil reparació i que per-
meten obtenir formes il·limitades, 
colors i textures. 

Amb un aspecte sense juntes, trans-
lúcid en alguna de les seves gam-
mes,  un material  perquè els dis-
senyadors, decoradors i arquitectes  
facin volar  la seva imaginació per 

crear nous espais amb estil i funci-
onalitat.

Al mercat hi ha diversos fabricants 
d’aquests tipus de material que 
treballen per millorar les seves ca-
racterístiques, qualitat i ampliar les 
seves utilitats.

Art i Manya ofereix treballar des 
d’Andorra, amb aquesta gamma 
de productes innovadors, que 
representen un repte per al dis-
seny i  la construcció.

ART I MANYA 

Camí de la innovació 
Quant parlem de la història de les empreses  andorranes, el primer pensament ens porta a una 
empresa creada fa molts i molts anys, potser de tradició familiar.
En aquesta ocasió parlem d’una empresa jove però amb una tradició i vocació de fa molts anys.
Art i Manya, S.L. fusteria, ebenisteria i manyeria, es va iniciar fa uns 10 anys, creada arrel de la fusió 
de Treballs Lluís i un equip de professionals dedicats a la fusteria des de sempre,  tots residents al 
país des de fa més de 25 anys, treballant i fent créixer aquest país, que estimem i respectem.

Camí de la innovació 

Ctra. dels Cortals Km 0,2 ·  Nau Ocivisa · AD200 Encamp · Principat d'Andorra · Tel. (+ 376) 345 666 · 830 765 · artimanya@andorra.ad
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ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

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

Camí Ral, núm. 1 | Local comercial B 4
AD500 ANDORRA LA VELLA  |  T. 825 725

F. 867 780 | copeco@andorra.ad

Tots els interiors del Xalet Plana 
Perdiguera, vestits amb cortines 
de grans dimensions enrotllables 
elèctriques i domotitzades screen.

VENDA I REPARACIÓ

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

ESPECIALISTES 
EN FAÇANES



Industrials col·laboradors del Xalet Plana Perdiguera · La Massana

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    

RAMILO
CONSTRUCCIONS
LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

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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RENOVACIÓ DE LA SEU CENTRAL DE VALL BANC · ESCALDES-ENGORDANY

TRANSPARÈNCIA, 
INNOVACIÓ I PROXIMITAT

La renovació de la seu central de Vall Banc és 
un projecte ambiciós per definir la nova imatge 
d’un banc d’última generació. S’ha treballat 
per definir una imatge pròpia i reconeixible 
del nou banc per tal que el disseny dels nous 
espais representi el caràcter i les expectatives 
renovades del banc encapçalades per la 
claredat, la transparència i la lluminositat. 

Així doncs, s’ha fet extensiu l’ús del vidre que 
afavoreix la lluminositat, els colors blancs 
en la recerca de la claredat i finalment, la 
utilització més puntual i estratègica de la fusta 
com a material tecnològic i renovable que, en 
combinació amb els anteriors materials, va 
associada a la sostenibilitat, la proximitat i la 
modernitat però també a la tradició.

TEXT: GINJAUME ARQUITECTURA · FOTOS: POL VILADOMS / ADV
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« l’ús del vidre afavoreix la 
lluminositat, els colors blancs 
en la recerca de la claredat i 
la utilització de la fusta com a 
material tecnològic i renovable»

A nivell funcional la proposta bus-
ca en primer lloc aconseguir més 
fluïdesa entre els tres edificis que 
conformen la seu central de l’en-
titat. D'altra banda, s’ha estudiat 
una nova organització que optimit-
zi les relacions entre espais donant 
més comoditat al client. 

L’accés des de l’Avinguda Carle-
many passa a ser la nova entrada a 
la seu del banc i es mostra al carrer 
com un gran espai transparent. 

Una vegada a l’interior els ele-
ments principals que donen caràc-

ter a tot l’espai són un continu de 
lames de fusta com a record de la 
materialitat de la façana, i una im-
pressionant làmpada il·luminada 
de vidres extrudits que acompa-
nyarà al client fins al nucli vertical 
que comunica tot l’edifici. 

Aquest recorregut es fa a través 
d’unes zones d’estar obertes on el 
client podrà ser atès amb la mà-
xima comoditat. La nova oficina 
d’atenció al públic, un únic espai 
de tons molt clars, amb llum càlida 
i detalls en fusta, tindrà accés des 
del carrer de la Unió. 



113l’advARQUITECTURA

llum natural travessi els diferents 
espais i amb la fusta es busca ma-
tisar les transparències dotant els 
despatxos i sales amb el confort 
i privacitat que requereix l’ús de 
banca privada. 

Cada despatx gaudeix d’un disseny 
personalitzat on la llum natural 
s’ha treballat com a element de 

projecte, ja sigui amb lluernes o 
bé amb finestres cap al paisatge.
Pel que fa a les plantes d’ús in-
tern reformades, s’ha proposat 
una configuració dels espais amb 
més continuïtat i transparència 
d’acord amb els sistemes d’orga-
nització de la feina més actuals 
que faciliten el treball en grups i 
la transversalitat de les tasques.  

A la planta àtic s’hi ubica l’atenció 
de banca privada, una sala d’actes 
i la direcció. 

L’enllistonat de fusta dels amplis 
passadissos s’il·lumina acompa-
nyant al client fins als despatxos 
individuals de banca privada. 

La continua presència del vidre 
dona lleugeresa i permet que la 

112 l’adv ARQUITECTURA



La reforma de Vall Banc repre-
senta la nova mirada del banc 
cap a la societat actual. 

La proposta parteix d’un procés 
creatiu que ha donat com a re-
sultat la combinació de materi-
als com el vidre, o la fusta i  el 
color blanc en l’aspiració que 
l’edifici traspuï la transparència, 
la innovació i la proximitat que 
s’esperen d’un banc d’última ge-
neració.  

114 l’adv ARQUITECTURA 115l’advARQUITECTURA

« ... que 
l’edifici traspuï 
transparència, 
innovació i 
proximitat... »
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« s’ha proposat una 
configuració dels espais 
amb més continuïtat i 
transparència »

ARQUITECTURA: Ginjaume Arquitectura i Paisatge
COL·LABORADOR: Llamazares Pomés Arquitectura

ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: ATECI 
ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: Beal, AEC SL
CLIENT: Vall Banc
PROPIETAT DELEGADA: DTG
CONSTRUCTORA: Cevalls



Arquitectura i propietat delegada de la renovació de la seu central de Vall Banc Enginyeries col·laboradores de la renovació de la seu central de Vall Banc

PROPIETAT DELEGADA 
DE LA RENOVACIÓ DE LA NOVA SEU DE VALL BANC

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

ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS

enginyeria d’estructures

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



AV. SANTA COLOMA 60

ANDORRA LA VELLA 

AD500 ANDORRA 

T +376 807085

tresestudi@tresestudi.com 

www.tresestudi.com

Armaris i 

mostradors

MIDI  

Parquet

LISTONE 

GIORDANO

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.cevalls.com



T. +376 811 111 www.gilmobiliari.com
Av. del Fener, 16
AD700 Escaldes-Engordany

Més de 23 anys oferint solucions integrals
en mobiliari d’oficina i equipament d’edificis.

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

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



emangroup@andorra.ad

M +376 332827     ·     T +376 855601
dado.emangroup@andorra.ad Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma  ·  ANDORRA

Industrials col·laboradors de la renovació de la seu central de Vall Banc

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma
Andorra

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

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella

Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301
email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES EN 
IMPERMEABILITZACIONS, 

TERRES TÈCNICS



T 80 73 80 · tallerllados@andorra.ad

Acer · Alumini · Vidre · Inox

Ctra. de la Margineda, 32 · AD500 SANTA COLOMA · Tel. 72 44 66 · Fax 72 44 67 · fusteriaconfer@andorra.ad



El més important a l’hora de plantejar 
el projecte, era aprofitar al màxim les 
espectaculars vistes de què gaudeix 
la parcel·la orientada al sud i amb 
força pendent, situada a la part alta 
del Tarter.

S’hi han construït un total d’11 
cases adossades unifamiliars, en 
grups de tres, on les 5 primeres eren 
prefabricades totalment en formigó i 
les 6 restants, només  l’estructura ha 
estat prefabricada, però els acabats 
van ser els mateixos.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CASES UNIFAMILIARS AL TARTER

Vistes a 
les pistes d’esquí
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131l’advARQUITECTURA

>>>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. 

130 l’adv ARQUITECTURA

Les cases tenen una superfície 
d’uns 300 m2, distribuïts en 3 
plantes. 

A la planta baixa trobem el menja-
dor, sala d’estar amb cuina oberta 
i un lavabo. Gràcies al gran fines-
tral obert a una gran terrassa de 
5 m orientada a les pistes d’esquí, 
l’espai interior es relaciona amb 
l’exterior d’una manera intensa. 

A la planta primera hi ha tres ha-
bitacions, totes equipades amb 
bany. I a la planta sota coberta s’hi 
troba la màster suite amb un ves-
tidor i un bany molt gran.



La cuina està totalment equi-
pada i s’ha personalitzat segons 
demanda de cada propietari. 
Els mobles són en alguns casos 
lacats de color blanc i en altres 
en fusta de roure.

Per al terra de la casa s’ha optat 
per parquet en roure clar, que 
aporta lluminositat a l’espai.

La fusteria interior és lacada de 
color blanc, i les finestres són 
d’alumini de triple vidre, per a 
un millor aïllament tèrmic.

Pel que fa a calefacció, s’ha optat 
per un sistema d’aerotèrmia amb 
radiadors d’aigua. En una de les 
cases en comptes de radiadors 
s’ha instal·lat terra radiant.

Totes les cases tenen llar de foc 
de pèl·lets, excepte una d’elles, 

en la qual s’ha instal·lat una de 
gas.

Cal destacar la gran terrassa de 5 
metres, volada sobre la vall,  que 
es transforma en un mirador pri-
vilegiat a les pistes d’esquí. 
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ARQUITECTE: Carles Puig
ENGINYERIA: ECM Enginyeria
CONSTRUCTORA: CEVALLS



Enginyeria i Industrial col·laborador de les cases unifamiliars al Tarter

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.cevalls.com

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

ENGINYERIA CIVIL, ESTRUCTURES 
I INSTAL·LACIONS

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

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

Des de 1952



Industrials col·laboradors de les cases unifamiliars al Tarter Industrials col·laboradors de les cases unifamiliars al Tarter

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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

www.unifor.ad
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Av. Salou (costat càmping Valira) · Tel. 72 22 09  ·  serralleriapardo@andorra.ad  ·  AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

RAMILO
CONSTRUCCIONS

LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

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    



Industrials col·laboradors de les cases unifamiliars al Tarter

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT
REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

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

TECNOLOGIA DE CONFORT

PER AL MÀXIM CONFORT
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

Samsung EHS
ECO HEATHING
SYSTEM
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Un habitatge existent amb una distribució no adaptada als temps moderns.

Una reforma que metamorfosa els espais per crear nous usos i formes de viure la 
riquesa del segle XXI.

Revitalitzar distribuïdors i rebedors en espais de vida contemporània.

El disseny i materialització de diferents elements a mida (menys costosos que els 
industrialitzats) asseguren la barreja d’usos alhora que s’aconsegueix una imatge 
més personal, fluida i homogènia del conjunt.

FOTOGRAFIES I TEXT: MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

REFORMA D'UN HABITATGE

Contemporaneitzant
 espais

141l’advARQUITECTURA



143l’advARQUITECTURA

ris de disseny de mobiliari. Aquesta 
gran zona de vida es conforma per:

Una planta sota-coberta totalment 
lliure i flexible, amb mobiliari a mida 
per poder transformar l’espai nor-
malment amb doble funció princi-
pal: Taller (de maquetes, pintura) i 
espai de projeccions. Aquesta confi-
guració “normal” pot transformar-se 
rapida i fàcilment en espai de jocs, 
sala d’esport, estudi taller profes-
sional, habitació o habitacions de 
convidats... 

A la planta primera trobem un estu-
di de treball, amb zona de lectura, 
safareig i espai de planxa, tot amb 
llum natural i terrassa, que es pot 

transformar en habitació de convi-
dats complementària gràcies a un 
llit amagat i integrat en part del mo-
biliari d’aquest espai.

A la planta baixa, trobem l’espai cui-
na (tancat per vidres però transpa-
rent visualment), el menjador i sala 
d’estar; aquests tres espais gaudei-
xen de la terrassa principal amb sol 
i vistes. 

Un moble bancada llibreria permet 
fer un ús flexible d’aquest element 
central en el conjunt de l’espai de 
cuina / menjador / estar, alhora que 
es relaciona funcionalment i visu-
alment amb l’estudi de la primera 
planta.

Un habitatge existent, repartit en 
tres plantes amb rebedor, “menja-
dor de diumenge”, cuina tancada i 
poc relacionada amb la vida de la 
casa, multitud d’estances i distribu-
ïdors sense un ús específic... El pro-
jecte original, basat en una manera 
d’entendre una llar molt arrelada a 
uns usos ja desfasats; necessitava 
d’una reforma integral no només 
per renovar acabats i instal·lacions, 
sinó per adaptar l’existent a la ri-
quesa de la vida contemporània, 
mòbil, connectada, convival i ple-
na de riquesa en la seva apropiació 
i usos dels espais. Aquesta noció 
també permet que el propi projecte 
s’adapti amb el temps a futurs re-
quisits, i permeti que aquest espai 

híbrid s’adeqüi a futurs canvis o no-
ves necessitats.

Conceptualment, les habitacions 
s’ordenen al voltant d’un espai de 
“dia / vida” de gran flexibilitat i facili-
tat d’ús que permet perdre la noció 
de “distribuïdor” per la de “convivia-
litat”. Aquest espai, continu entre les 
tres plantes de l’habitatge permet 
millorar la relació entre els ocupants 
així com entre les plantes. El mobili-
ari a mida facilita i fa possible aques-
ta nova funcionalitat. 

Aquest gran espai “dia / vida”, repar-
tit en les tres plantes, es vol continu, 
fluid i homogeni, i per això s’han uti-
litzat els mateixos materials i crite-
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A la suite principal, s’ha optat per 
uns tons i colors de fusta càlids, en 
combinació amb el blanc i la rajola 
gris. Un gran moble filtre amb vi-
dre i llum artificial aporta intimitat 
a l’habitació de l’espai de “dia / 
vida” alhora que millora la qualitat 
i riquesa de la mateixa.

En la suite infantil, s’han triat co-
lors més vius, així com la materi-
alització d’un personatge d’anima-
ció japonesa molt important pel 
jove client, que s’ha col·locat en 

la gran porta corredissa d’accés 
al bany, permetent penjar amb 
imants així com en els tiradors, tot 
dissenyat i fet a mida pel projecte.

Aquesta reflexió arquitectònica 
basada en usos, programa i ne-
cessitats dels usuaris, ha permès 
metamorfosar els espais originals 
per adaptar-los a aquestes neces-

sitats. Les diferents estances de 
“nit” s’han ordenat al voltant d’un 
gran espai de “dia / vida” que per-
met la relació i l’intercanvi entre 
usuaris. 

Aquest gran espai híbrid s’adapta 
a diversos usos, i pot modificar la 
forma i distribució fàcilment. 

Aquesta planta inclou un espai de 
treball / estudi / llibreria que es pot 
també transformar en habitació de 
convidats o fins i tot tancar com a 
habitació complementaria en el futur.

El mobiliari de cuina / menjador / 
estudi d’aquesta planta també ha 
utilitzat un criteri de homogeneïtat 
i s’ha optat per la utilització d’un 
acabat gris texturat amb tiradors 
de coure realitzats a mida pel pro-
jecte. El coure es present en altres 
elements decoratius així com en 

els aplics de les zones de “dia / 
vida”.

Tres habitacions tipus suite (una amb 
vestidor) tancades, realment neces-
sàries al dia a dia del client, confor-
men els espais “nit” privats, tancats 
i íntims de la resta de la zona “dia / 
vida” a través de filtres i altres ele-
ments. Aquestes habitacions lluny 
de connectar-se amb la resta de la 
casa a través de passadissos i distri-
buïdors, es relacionen directament 
amb aquest espai de “dia / vida”. 

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

CONSTRUCTORA: Construccions Viana
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Arrquitecte i empresa constructora de la reforma d’un habitatge Industrials col·laboradors de la reforma d’un habitatge

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

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

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

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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



Industrials col·laboradors de la reforma d’un habitatge

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

Més de 60 anys 1951-2019

1968
2019

C/ de la Tartera, Camp Riberaygua s/n
AD500 Santa Coloma

Mòb. +376 630 351 · Tel. +376 720 013
c.unio@andorra.ad

www.cristalleriesunio.com
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Les zones comunes dels hotels no només 
s'obren al públic, sinó que es dissenyen i 
construeixen per a això. Són espais per so-
cialitzar on s'estan eliminant les barreres fí-
siques, els tradicionals taulells de recepció, 
consergeria i bar.

La reforma del Holiday Inn d’Andorra forma 
part de l’aposta de la cadena hotelera per 
actualitzar-se a les noves necessitats i oferir 
la màxima qualitat als seus hostes. 

TEXT: REDACCIÓ
FOTOS: HOLIDAY INN, ADV I SANCHEZ GUISADO ARQUITECTOS

REFORMA HOTEL HOLIDAY INN · ANDORRA LA VELLA

Lobbies  plens de vida



L’objectiu de la reforma era molt 
clar. Donar prioritat a les zones co-
munes, un open lobby, on els di-
ferents espais (recepció, descans, 
e-bar, zona dinning) estan con-
nectats entre ells visualment, eli-
minant d’aquesta manera la clàs-

sica sectorització per zones dels 
hotels d’aquesta categoria.

S’ha renovat la planta baixa sence-
ra i les zones comunes. Les sales 
de convencions s’han actualitzat, i 
s’ha aprofitat per incorporar 7 sui-

tes a la planta 1, necessàries per 
complimentar els requeriments de 
la categoria de l’Hotel.

La renovació s’ha inspirat en el 
concepte friendly and smile, per 
donar-li un caràcter familiar cò-
mode, agradable i alegre.

Per això s’han utilitzat materials 
que permeten transmetre l’am-

bient desitjat: fustes de roure, 
revestiments amb ondulacions i 
de paper, metall, tot això incorpo-
rant notes de color que permeten 
transmetre la frescor i el confort 
desitjats.

Els panells del sostre estan formats 
per lames de fusta que permeten 
abrigallar les diferents zones.

153l’advARQUITECTURA
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El reciclatge de materials 
ha estat una part 
important del 
projecte

ARQUITECTURA: 
Sanchez Guisado Arquitectos
Orobitg Arquitectura

Un mobiliari modern juga amb la 
tapisseria per crear espais divertits 
i personals.

La il·luminació és a base de leds i 
diferents làmpades, per fer les es-
tances més càlides i confortables, 
col·locats estratègicament per do-
nar més intensitat i èmfasi als de-
talls. 

«Fustes de roure, revestiments amb 
ondulacions i de paper, metall, tot 
això incorporant notes de color que 
transmeten la frescor i el confort 
desitjats.»



Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Holiday Inn

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT 
DE SISTEMES D’ALARMA

CONTROL D’ACCÉS DETECCIÓ I 
EXTINCIÓ AUTOMÀTICA D’INCENDIS 

DETECCIÓ DE MONÒXID DE 
CARBONI

CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ

SEGURETAT FÍSICA

CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA 
D’ALARMES

Avinguda Príncep Benlloch, 6 A, 1r, 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA 
(Principat d'Andorra)

Tel. 825 328 · Fax 863 974
sepir@andorra.ad

Ctra. de la Comella, 31 · Nau 2 del Ribal · AD500 ANDORRA LA VELLA
T/F (+376) 869 657 · fusteben@andorra.ad

Fusteria Ebenisteria

Av. Pont de la Tosca, local 5 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad · T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com



Industrials col·laboradors de la reforma de l’Hotel Holiday Inn

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

· IMPRESSIÓ DIGITAL

· RETOLACIÓ

· DECORACIÓ 
GRÀFICA

· CAR WRAPPING

· TOTAL COVERING

· LÀMINA DE 
CONTROL SOLAR I 

SEGURETAT

Ctra. de la Rabassa, 8 · LOCAL 1 · AD600 Sant Julià de Lòria (Andorra) · habitatcolors@andorra.ad · T/ +376 860227 · TM/ +376 651153

· PAPER 
   PINTAT

· TRACTAMENT  
  DE FUSTA

· MICRO-
        CIMENT

· INDUSTRIAL
· DECORATIVA

VINIL IMPRÈS I LAMINAT

VINIL TEXTURITZAT PELL I FUSTA

PAPER PINTAT IMPRÈS

VINIL CANVAS

C. de la Comella, ed. Encorces, planta 3, local 6 · AD500 Andorra la Vella · Andorra · fusteriaptrluso@andorra.ad
Tel.  (+376) 825 443 · Mòb. (+376) 374 365

TOT TIPUS DE TREBALL DE FUSTERIA I EBENISTERIA



  ESPORTS 
outdoor

Stefi 
Troguet

ALPINISME
SKYRUNING
MUNTANYISME
CICLISME
MOUNTAIN BIKE
AUTOMOBILISME

Terravella, 22 
AD500 Andorra la Vella – Andorra

www.nuriapublicitat.com 

adv@artdeviure.com

+376 860 504
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tembre. El seu repte no és el que a mi m’in-
teressa, jo vull fer els “catorze”, però gaudint 
de cadascuna de les muntanyes. Ells van 
amb oxigen, i és un projecte de velocitat que 
posa a prova tot el que han anat passant fins 
avui dia. Per a mi la muntanya és un lloc on 
cal anar sense oxigen,  sense desmerèixer 
als que sí que el fan servir, però no és el que 
jo tinc dins dels meus objectius. Compartir 
amb ells és increïble, un equip humà que 
per a mi són com germans, però cadascú 
dins del seu projecte.

PER QUÈ SENSE OXIGEN?
Una de les dificultats de pujar 8.000 metres 
és la manca d’oxigen que tenim, i minimitzar 
aquesta dificultat és facilitar artificialment 
l’ascens, i si pujar a aquesta muntanya com-
porta aquesta dificultat, per a mi és un dels 
encants també, i amb oxigen perd aquesta 
essència.

QUÈ DESTACARIES D’AQUESTA AVEN-
TURA?
En aquest cim per mi destaca l’actitud 
d’equip, fer pinya tots junts i no només amb 
el meu equip, si no amb tots els que està-
vem al camp, uns cinc o sis equips, passant 
unes condicions molt dures, va nevar molt, i 
l’única manera d’arribar a dalt era pujar tots 
junts, obrir traça, ser un equip, sabent que si 
mai passava alguna cosa, hi havia un equip 
humà al darrere. Així ho vam fer i per a mi 
és el fet a destacar, ja que la unió fa la força.

I ARA? QUINS SÓN ELS TEUS PLANS? 
Vull tornar a provar un altre “vuit mil”, si pot 
ser aquest setembre. Són projectes que te-
nen un cost molt elevat, així que de moment 
he posat el meu cotxe a la venda, amb l’es-
perança d’aconseguir els diners suficients 
per poder marxar de nou, i si no, doncs ja 
encararé cap al 2020. Buscar finançament, 

també forma part del món dels “vuit mil”, 
ja que és un projecte molt car. Tens la part 
dels entrenaments per poder arribar-hi, la 
part de les expedicions i tens tota la part del 
finançament. 

Al tancament d’aquesta edició  ens 
arriba la notícia que l’Stefi ha acon-
seguit fer realitat un altre dels seus 
objectius, assolir un nou “vuit mil”. 
Complint amb el pla previst, el 27 de 
setembre va coronar un dels sostres 
del món, el cim del Manaslu al Ne-
pal, de 8.163 m i sense fer servir oxi-
gen embotellat (foto inferior).
Enhorabona per aquesta nova fita!!

ENTREVISTA A STEFI TROGUET

DOS VUIT MILS PER A LA STEFI
El passat 3 de juliol, l’alpinista andorrana Stefi Troguet va aconseguir coronar el cim del Nanga Parbat, el 
novè cim més alt del món (8.126 metres), font de fascinació inesgotable per als alpinistes i un dels “vuit 
mil” més complicats i exigents a assolir, cosa que li ha valgut el sobrenom de “muntanya assassina”. De 
fet més d’una trentena d’alpinistes hi han perdut la vida després de l’arribada per primera vegada el 1953.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  STEFI TROGUET

QUINS HAN ESTAT ELS TEUS INICIS A 
LA MUNTANYA?
Em vaig iniciar en el món de l’esquí des de 
ben petita, en l’àmbit de la competició, i a 
partir d’aquí vaig començar a formar-me i 
a treballar com a entrenadora. El fet d’anar 
veient les muntanyes cada dia, fa que amb 
els companys de feina diguem: “perquè no 
hi pugem?”. I així va ser com començo en el 
món de l’alpinisme. A partir d’aquí seguei-
xo amb la formació d’entrenadora d’esquí, 
també com a guia de muntanya, i a poc a 
poc, es desperta una espurna amb tot això i 
vaig voler pujar d’altitud. El meu objectiu va 
ser pujar al cim més alt de cada continent, 
que encara no he acabat, i començo pel Ki-
limanjaro (Àfrica), l’Elbrús (Europa), després 
el Denali (Amèrica del Nord) i l’Aconcagua 

(Amèrica del Sud), i d’aquí vaig fer algun 
viatge més d’aquest tipus, per Bolívia i els 
Alps entre d’altres, i a partir de llavors ja vaig 
voler fer el salt als “vuit mil”.

I ARRIBA EL TEU PRIMER “VUIT MIL”, 
EL NANGA PARBAT. PER QUÈ AQUESTA 
MUNTANYA?
És una muntanya difícil i perillosa, amb molt 
mala reputació, però aquest és l’encant 
que jo veia. És una barreja de coses. No vo-
lia començar per una de les que estan tan 
massificades avui dia i sabia que el Nanga 
Parbat és una muntanya on realment hi ha 
pocs equips i els pocs que hi ha són gent 
preparada, així que em va agradar molt 
aquesta idea. També que és una muntanya 

que té molta història, gairebé tota força trà-
gica. I el meu equip, que ja coneixia i havia 
vist en acció al Nepal, ja que vaig estar amb 
ells a l’Ama Dablam. És un equip de xerpes 
nepalès molt fort que tenen com a projecte 
fer els “catorze vuit mils” en set mesos. La 
seva fase al Pakistan començava per aquest, 
i van voler que formés part de la seva expe-
dició. Per això vam prendre la decisió de 
triar aquest cim, perquè tenir aquest equip 
tan potent em va fer anar endavant amb tot.

DIUS QUE AQUEST EQUIP TÉ LA INTEN-
CIÓ DE FER ELS “CATORZE VUIT MILS” 
EN 7 MESOS. TU T’HI VEUS EN AQUESTA 
AVENTURA?
Jo he compartit el Nanga Parbat amb ells i 
ara estic mirant de compartir un altre al se-

ALPINISME

«el Nanga Parbat És una 
muntanya difícil i perillosa, 
amb molt mala reputació. No 
volia començar per una de les 
que estan tan massificades»
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Més de 1.000 participants de 28 nacionalitats diferents van formar part de la línia de sortida de l’Skyrace 
Comapedrosa, on van estar presents alguns dels millors skyrunners del món.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  SKYRACE COMAPEDROSA

Skyrunning es refereix a les curses de 
muntanya amb grans desnivells i alti-
tud, en les que per la seva naturalesa 
els ascensos i descensos tenen gran 
dificultat. Aquesta modalitat de les 
curses de muntanya és cada vegada 
més difícil de trobar. 

L’Skyrace Comapedrosa és una d’elles. 
La cursa forma part del circuit mundi-
al de les Migu Run Skyrunner® World 
Series, de les Skyrunner® National 
Series i de la Copa d’Andorra de curses 
de muntanya.

El recorregut de 21 km i 2.235 m de 
desnivell positiu, va portar als corre-
dors al cim més alt d’Andorra, a 2.942 
metres. Albert Balcells, director tècnic 
de la cursa, va destacar que es tracta 
d’una de les «proves més complica-
des de totes les etapes de la Copa del 
Món, ja que tot i ser una cursa de 21 
km, el desnivell és molt elevat i algu-
nes etapes són tècniques i de molta 
dificultat».

La prova reina, va comptar amb més 
de 500 corredors, de la qual van ser 
guanyadors els catalans Sheila Avilés 
i Jan Margarit, en una carrera ràpida i 
vibrant. L’andorrà Marc Casal va acon-
seguir una excel·lent 6a posició.

També va tenir lloc la  SkyRace Co-
mapedrosa Kids Cup, que és la versió 
infantil de la  SkyRace Comapedrosa. 
Més de 200 nens de 6 a 16 anys van 
poder emular els seus ídols amb pro-
ves de diferents distàncies. El futur del 
skyrunning.  

skyrunning

SKYRACE COMAPEDROSA

Capacitat de resistEncia

                                                                                                                                     SPARTAN RACE ANDORRA-ENCAMP 2019

la prova mEs exigent
La Spartan Race és una duríssima cursa d’obstacles en què es posa a prova la resistència física i mental 
dels participants. Són proves extremadament exigents que requereixen una gran preparació i que, 
segons molts dels seus participants, enganxen i fan canviar la mentalitat davant la vida.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: GRANDVALIRA – SAETDE

cURSA D obstacles

La Spartan Race Andorra-Encamp, 
que va tenir lloc el passat mes de juny, 
va ser un any més, el lloc triat per a la 
celebració de la competició més dura 
i mediàtica de les Spartans Races Es-
paña. A 2.534 metres d’altitud i des-
nivells de fins a 1.500 metres en el re-
corregut, els participants van haver de 
superar una prova exigent pel resultat 
de practicar esport a aquesta altura, 
un pendent pronunciat, obstacles i un 
circuit tècnic tant en els trams de puja-
des com en els de descens, considerat 
per alguns dels millors corredors, com 
el més dur del món.

El campionat puntuable per a les Spain 
National Championship Series i les 
Mountain Series Europe, va tenir lloc 
al sector de Grau Roig de Grandvalira, 
on es van disputar les curses HH12HR, 

KIDS RACE, ULTRA, BEAST, SPRINT i 
SUPER, amb la presència d’uns 5.000 
espartans en els dos dies de compe-
tició, d’entre els quals hi havia alguns 
dels millors atletes nacionals i interna-
cionals d’aquesta modalitat esportiva, 
que van posar a prova els seus límits. 

Encara que hi ha de molts tipus de 
Spartan Race amb regles diferents, to-
tes són en general curses en les què cal 
superar tota mena d’obstacles fins ar-
ribar a la meta. I no estem parlant pre-
cisament de saltar tanques d’atletisme: 
entre els obstacles es poden trobar des 
de fossats d’aigua, fins murs per esca-
lar, passant per salts per sobre de fo-
gueres, grimpar per cordes o equilibris; 
a més d’altres activitats com llançar 
javelines o aixecar grans pesos.
En la disciplina més dura, la Ultra, l’aus-

tríac David Dietrich va ser el primer a 
creuar la meta amb un crono inferior a 
les vuit hores (7h53.52), seguit del por-
tuguès Samuel Castela (8h09.32) i en 
tercer lloc va arribar el francès Etienne 
Chave (8h09.34).

En categoria femenina la victòria va ser 
per a la txeca Petra Gruber (10h01.16), 
el segon lloc va ser per a la portugue-
sa Ana Filipa Castela (10h59.52) i el 
tercer per a la noruega Annette Sande 
(12h12.56). Al costat d’ells, la majoria 
d’atletes de la categoria Elit, van optar 
per disputar la prova Beast (21 quilò-
metres i 30 obstacles), on en categoria 
masculina l’espanyol Albert Soley va 
tornar a creuar en primer lloc la meta 
(2h53.30) i en categoria femenina la 
victòria va ser per a la francesa Jezabel 
Kremer (3h36.13). 
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ganització hagi pogut assegurar  la in-
tegritat dels participants, alhora que 
6.500 banderes amb pastilles reflectants, 
12.000 cintes i 450 llums intermitents han 
guiat els corredors.

Tal com va fer en les anteriors edicions, 
l’organització del AUTV es va encarregar 
de netejar tot el material d’un sol ús que 
es va generar durant les curses, per reduir 
l’impacte en el medi ambient. A més, es 
va continuar apostant per l’ús de materi-
al reciclable (eco-got individual i bosses 
de tela) mentre que en tots els avitualla-
ments es va fer una recollida selectiva.

L’Andorra Ultra Trail Vallnord va més enllà 
d’un esdeveniment esportiu. 

La solidaritat ha estat un dels puntals 
des del seu naixement. L’organització de 
l’AUTV va donar, per cada participant que 
va acabar alguna de les curses, 4 € a les 
ONG amb les quals col·labora:  Coope-
rand, que ajuda als nens en risc d’exclusió 
a Bolívia, Acció solidària i Logística, que 
ofereix suport tècnic a països en vies de 
desenvolupament i Associació d’Afectats 
d’Autisme d’Andorra.

La cursa també genera un gran impacte 
econòmic en el territori, que segons da-
des dels organitzadors al 2018, va ser de 
3.129.832 € per part dels 5.474 visitants 
estrangers que van arribar al Principat. 

«l’organització es va encarregar 
de netejar tot el material d’un 
sol ús que es va generar durant 
les curses, per reduir l’impacte 
en el medi ambient.»

Aquest estiu, va tenir lloc l’11a  Andorra Ultra Trail Vallnord. Cinc dies 
de curses exigents, que han tornat a fer que el nostre país sigui un any 
més el protagonista dels amants de la muntanya.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ANDORRA ULTRA TRAIL

En onze edicions, ja són 78 els països re-
presentats pels corredors que van parti-
cipar en alguna de les proves de l’esdeve-
niment. 

Aquest any hi va haver una participació de 
rècord, amb 3.390 inscrits de 50 països, i 
es van mobilitzar més de 400 voluntaris i 
un centenar de professionals per garantir 
la seguretat de tots els participants de les 
curses.

Pel que fa als guanyadors, José Manuel i 
Mario Rodríguez es van proclamar ven-
cedors de l’Eufòria mentre que Sergio 
Tejero i Sílvia Trigueros es van imposar a 
la Ronda dels Cims, Víctor del Águila i Sa-
brina Solana, a la Mític i Tiago Cantante i 
Clàudia Tremps, a la Celestrail. La victòria 
de la Marató dels Cims va ser per l’Albert 
Escales i la Caitlin Fielder.

Respecte a la seguretat, el sistema de 
cronometratge ha sigut clau perquè l’or-

TRAIL

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD 2019

solidaritat i 
cura del medi ambient
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CONEIXES LES MUNTANYES D’ANDORRA?
Us proposem una ruta per conèixer el 
nostre país, un tresor inacabable 
per als amants de la natura i la 
muntanya

Us proposem descobrir el circ de Pessons, el 
circ glacial granític més gran d’Andorra, en una 
ruta circular, on, a més de recòrrer la majoria 
dels estanys de Pessons i endinsar-vos en la 
zona tampó del Parc natural de Madriu-Perafita-
Claror, gaudireu d’unes inmillorables vistes 
sobre les valls d’Ensagens, el Madriu, els Colells 
i Montmalús. És tracta d’una ruta recomanada 
per fer sense neu. Una autèntica delícia per 
descobrir un dels tresors naturals del país i 
gaudir de gairebé vint estanys. 

DESNIVELL: Poc més de 800 metres
DIFICULTAT: mitjana. Cal grimpar al Pas de Ríbuls, amb 
algun tram aeri.
TEMPS: Unes 6 h entre pujar i baixar

TEXT I FOTOS: OSCAR LLAURADÓ

RUTA CIRCULAR PESSONS/RÍBULS/MONTMALÚS

Aigua herba roca

L’estany de les Fonts (2.490 m), el tercer que trobem en el camí de pujada, un autèntic regal per als sentits. 

>> L’estany 
del Cap dels 

Pessons 
(2.590 m) 

és el darrer 
que trobem 

abans de 
començar la 

pujada a la 
collada de 

Pessons. Al 
fons, el pic 
i el pas de 

Ríbuls

El punt de sortida és des de 
l’aparcament de Grau Roig 
(2.050 m), i remuntem per 
una pista de terra cap a 
l’esquerra dirigint-nos a la 
pista d’esquí de la Granota. 

Allà, hi ha un cartell, on 
pujarem per un sender cap 
a l’esquerra, senyalitzat per 
punts grocs fins al primer 
estany de Pessons (2.300 
m). Des d’aquí, seguirem 

les indicaciones del GRP 
per l’esquerra de l’estany, i 
anirem remuntant un pla-
nell, on ens anirem trobant 
el segon estany (recobert 
de Bova, un vegetal que 
viu a la superfície d’alguns 
estany) i continuant al costat 
de grans blocs de granit i 
alternant pla i pujada, ens 
trobarem el tercer estany, 
l’estany Rodó (2.370 m); el 
quart, un de petit, sense 

TREKKING
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nom i també tot cobert de 
Bova, fins a l’estany de les 
Fonts (2.490 m ).

Seguirem pujant en direc-
ció a la collada de Pessons 
(sempre mirant al davant, 
es caracteritza per les 
zigazagues que marca el 
sender). Abans de començar 
la darrera pujada fins al 
coll, a l’esquerra, deixem 
l’estany del Cap de Pessons 
(2.590 m), i des d’allà fins al 
coll, remuntarem els drets 
pendents, seguint el camí, 
perfectament senyalitzat.
Arribem a la Collada de Pes-
sons (2.775 m), un lloc amb 

unes vistes increïbles (veure 
la foto de la capçalera de 
l’article), on ens quedaran 
tots els estanys de Pessons 
als nostres peus. 

Després de fer unes fotos, 
girarem a l’esquerra en 
direcció nord-oest per la 
cresta, fins al Pic de Pes-
sons (2.864 m). Punt més 
alt del circ, gran part dels 
cims andorrans i pirinencs 
s’albiren: el Comapedrosa, 
el Medacorba, l’Estanyó, la 
Serrera o la Pica d’Estats, i al 
fons distingirem per la neu, 
el punt més alt dels Pirineus: 
l’Aneto i el seu massís. 

Baixarem per l’ampla carena 
en direcció sud-est, seguim 
un corriol fins a la portella 
de Pessons (impressionant 
vista sobre l’estany de l’Illa i 
el pic de la Portelleta), i allà 
deixarem l’accidentada cres-
ta i agafarem la direcció est-
sud-est (per evitar els pas-
sos difícils i exposats), tot 
i que en aquest tram hi ha 
la zona més difícil de la tra-
vessa. Passarem uns grans 
blocs de granit, i baixarem 
per una canal d’herba molt 
inclinada en direcció a 
l’estany de Montmalús, per 
després tornar a remuntar 
cap a l‘ampla carena, on un 

sender ens conduirà fins al 
pic de Montmalús (2.782 m).  
En aquest punt, és habitual 
trobar ramats de cavalls 
d’alta muntanya i grups 
d’isards al vespre. Aquest 
cim, es un clàssic del mun-
tanyisme andorrà, ja que hi 
ha una gran vista sobre tot el 
territori, i dalt del cim, hi ha 
una gran esplanada. 

Des d’allà, baixem cap a la 
collada de Montmalús sense 
cap dificultat, i baixem cap 
a Grau Roig. Un cop feta la 
primera pendent i passar 
una esplanada, girarem cap 
a la dreta, sortint del camí, 

i baixarem al desconegut i 
solitari estany primer dels 
Colells (2.425 m). 

Posteriorment, anirem 
baixant seguint les fites 
(no hi ha camí) pel riu dels 
Colells, per un paratge 
totalment desconegut per la 
majoria, fins arribar al punt 
de sortida. 

Una excursió molt reco-
manable i desconeguda, 
ja que molts dels itineraris 
(Pessons, Montmalús) són 
molt populars, però la ruta 
circular pel Pas de Ríbuls no 
és molt coneguda. 

Des de la collada de Pessons (2.775 m), tindrem una magnífica vista de la capçalera de la vall del Madriu i dels 
estanys de l’Illa, d’Encamp i d’Ensagens.

Vista des del pic de Montmalús  (2.782 m) de tot l’itinerari que hem recorregut: la totaltat  dels estanys de 
Pessons i els cims que l’envolten: Alt i Baix de Cubil, Pessons i Ensagens.

En els prats de la carena que hi ha entre el Pic de 
Ríbuls i el pic de Montmalús, sempre trobarem 
ramats de cavalls al matí i grups d’isards a la 
tarda.

Des del pic de Montmalús, hi ha una meravellosa vista 
del fronterer estany de Montmalús -a la riba dreta hi 
ha una platgeta de sorra blanca-. Les seves aigües van 
a parar al riu de la Llosa.

Els estanys dels Colells (a la fotografia, el primer a 2.425 m), són un 
indret molt inhòspit, on normalment és pot gaudir de la solitud ja que 
inexplicablement no hi ha presència d’excursionistes. Un del racons 
per descobrir d’Andorra.

OBSERVA
Si realitzes l’excursió al 
més d’agost, a partir 
del segon estany (no té 
nom), podràs gaudir 
d’uns fantàstics nabius 
salvatges, que trobaràs 
molt a prop del camí.
Des de la Collada de 
Pessons,  observa la 
multitud d’àguiles que 
veuràs: reials, daurades, 
trencalòs, ...
Escolta el particular crit 
de la marmota, i fixa’t on 
són.
Trobaràs molta Tora, la 
planta més verinosa del 
Pirineu.

TREKKING
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que fa pensar que les mesures de se-
guretat i de disseny del recorregut fa 
que no es posi en risc la salut dels par-
ticipants. També va assenyalar que els 
millors corredors del món van donar el 
màxim i els aficionats van gaudir tant 
en directe, com en els retransmissions 
de la Red Bull TV. Aquest fet permet 
que la Copa del Món es posicioni com 
una de les clàssiques i de les millors a 
escala mundial. 

El representant de la Unió Ciclista In-
ternacional, Arturo Lopes va reconèi-
xer que la Copa del Món seguirà venint 
a Vallnord. Hi ha contracte per al 2020 
i creu que els tres anys següents es 
tornarà a celebrar al país.

Pel que fa als resultats de la cursa, el 
podi femení de la Cross Country Short 
Circuit (XCC) va ser per a la suïssa Jo-
landa NEFF, que va quedar per davant 
de la seva compatriota Alessandra 
KELLER. 

La nord-americana Kate COURTNEY 
va completar el podi. 

El masculí va ser per al brasiler Hen-
rique AVANCINI, creant la sorpresa en 
avançar el número 1 mundial, el suís 
Nino SCHURTER. El tercer lloc va ser 
per al francès Maxime MAROTTE.

A la cursa de descens Downhill (DHI), 
la victòria femenina se la va empor-
tar la gran favorita Rachel ATHERTON 
(GBR) davant la francesa Marine CA-
BIROU i l’australiana Tracey HANNAH. 
Doblet al podi masculí pels francesos 

Loic BRUNI per davant de Loris VER-
GIER. L’australià Troy BROSNAN com-
pleta el podi.

I a la Cross-Country Olympic (CCO), 
l’holandesa Anne TERPSTRA es va im-
posar per primera vegada en el circuit 
mundial, avançant la suïssa Jolanda 
NEFF i la ucraïnesa Yana BELOMOINA. 

Els suïssos, vençuts a la XCC, van 
prendre la seva revenja amb la victò-
ria de Nino SCHURTER davant Mathi-
as FLUECKIGER. El brasiler Henrique 
AVANCINI completà el podi. 

«La Copa del Món es 
posiciona com una 
de les clàssiques i de 
les millors a escala 
mundial»

La  Unió Ciclista Internacional  (UCI) va tornar a triar La Massana 
com a seu de la Copa del Món de BTT al 2019. L’etapa andorrana va 
ser la sisena del calendari internacional. El mes de juliol, a Vallnord 
- Pal Arinsal es van realitzar tres proves: la cross-country (XCO), la 
short-track (XCC) i la de descens (DHI), tant en categoria femenina 
com masculina, a les que hi van assistir uns 42.000 espectadors, 
superant les previsions inicials de l’Organització. L’afluència 
d’aficionats ha comportat que en els hotels d’algunes parròquies, 
hi hagués un ple gairebé absolut.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  IÑAKI RUBIO & ALBERT MARTIN

La fita ha aconseguit situar Andorra 
al centre de la BTT durant tres dies. 
La competició ha estat tot un èxit, no 
només en el retorn econòmic i d’aflu-
ència, sinó també en els aspectes tèc-
nics. En aquest sentit, el director tèc-

nic de l’esdeveniment, Albert Balcells, 
va destacar que s’està aconseguint 
l’excel·lència en els recorreguts en que 
es va poder veure aquest espectacle 
esportiu. No hi va haver cap incidència 
greu a nivell de caigudes o ferides, el 

 COPA DEL MÓN DE BTT 2019 A VALLNORD PAL-ARINSAL

passiO pel mountain bike

MOUNTAIN BIKE
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                                     5a EDICIÓ DE LA PURITO ANDORRA

Homenatge a Perico Delgado
Andorra es va tornar a convertir en la capital del ciclisme al Pirineu amb la celebració de la 5a edició de 
la marxa cicloturista de La Purito, que aquest any va retre homenatge a un dels ciclistes més carismàtics 
del ciclisme a Espanya, Perico Delgado, guanyador del Tour de França el 1988, molt estimat per l’afició, 
i que també va participar en la cursa.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  GUSTAVO SUBILIVIA

A més del propi Joaquim Rodríguez “Pu-
rito”, van participar en la marxa, Antoni 
Bou, 26 vegades campió del món de 
trial, el ciclista català de BTT i medallis-
ta olímpic, José Antonio Hermida, i el 
ciclista basc Joseba Beloki, 3 vegades 
finalista al Tour de França i guanyador 
de la Volta a Catalunya. També vam po-
der comptar amb un aficionat de luxe, 
convidat a l’esdeveniment, Egan Bernal, 
guanyador del Tour 2019.
La Purito 2019, una de les marxes més 
dures de la Península, va batre el seu rè-
cord de participants, amb 2.811 ciclistes 

inscrits, el màxim permès fins ara; van 
poder escollir tres recorreguts, tots ells 
amb sortida a Sant Julià de Lòria i arriba-
da a Els Cortals d’Encamp. 

El tram més llarg, La Purito 5.2, amb un 
total de 5.200 metres de desnivell posi-
tiu en només 145 quilòmetres, va passar 
per tots els ports per aquest ordre: colla-
da de Beixalís, coll d’Ordino, La Rabassa, 
coll de La Gallina, alt de La Comella i els 
Cortals d’Encamp. El segon fou La Purito 
3.5 de 80 km amb un desnivell positiu de 
3.500 metres, i el més curt, La Purito 1.7, 

de 28 km amb 1.700 metres de desnivell 
positiu. 

La versió de La Purito per als més petits, 
La Purito Kids va celebrar la seva 3a edi-
ció. La cursa per a nens i nenes de 5 a 
14 anys, que es va realitzar en un circuit 
tancat al trànsit a la localitat d’Encamp, 
va ser un esdeveniment que té com a 
objectiu fomentar el ciclisme des de la 
base, sent el futur d’aquest esport. Van 
participar prop de 200 nens i nenes pro-
vinents de més de 120 localitats de tota 
la Península.  

> Una de 
les obres 

de Philippe 
Shangti

CICLISMEMOUNTAIN BIKE

ANDORRA BIKE RACE 2019

la prova per etapes
 El passat juliol va tenir lloc la segona edició de la cursa per etapes a Andorra. Una cursa pensada 

per gaudir al màxim de la mountain bike i la bellesa d’Andorra, compartint amb aficionats de tot el 
món la passió per la bicicleta. Quatre jornades, una més que l’any passat, que van generar unes 800 
pernoctacions a Andorra la Vella i un impacte econòmic en l’hostaleria i restauració de 52.000 €.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS:  ANDORRA BIKE RACE

Dividida en tres etapes més una prò-
leg, un total de 175 km a Andorra, 
passant també per Espanya i amb un 
desnivell de més de 5.000 m.

La pròleg, que va tenir lloc el dijous 25, 
comprenia una distància total de 9 km 
amb un desnivell positiu de 213 m.

La primera etapa disputada el diven-
dres, tenia el punt de partida a Andor-
ra la Vella, finalitzant a Llavorsí, amb 
un recorregut de 57 km, un desnivell 
positiu de 2044 m i un de negatiu de 
1580 m.

La segona etapa que tenia com a punt 
de partida Llavorsí i arribada a An-
dorra la Vella, amb un recorregut de 

60 km amb un desnivell positiu de 
2700 m i un de negatiu de 1050 m, es 
va haver de suspendre a causa de les 
tempestes que van obligar a evacuar 
els 135 corredors des de Llavorsí fins 
a la Farga de Moles per carretera, per 
entrar en bici al Principat fins a Andor-
ra la Vella. 

Diumenge, la cursa va finalitzar amb 
una última etapa, partint de Grandva-
lira i acabant a Andorra la Vella, recor-
regut de 37,5 km i un desnivell positiu 
de 1322 m i el negatiu de 1350 m.

Els vencedors absoluts van ser No-
emí Moreno de l’equip Four Farctors, 
dominant les tres etapes i la general 
final a la categoria femenina, i Guillem 

Muñoz, de l’equip Tomàs Belles, que 
va revalidar el títol per la masculina. 

Les e-bikes també van tornar a ser 
protagonistes un any més en una 
modalitat pròpia de competició: l’An-
dorra Electric Bike Race, una cursa 
totalment paral·lela, amb recorregut 
independent i identitat pròpia, que 
aquesta edició va comptar amb 16 
participants dels quals va sortir ven-
cedor Albert Palahi.

L’Andorra Bike Race inicia el seu camí 
cap a la tercera edició 2020, on busca-
rà donar més protagonisme a la cate-
goria de la bicicleta elèctrica. 
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: PURITO EVENTS

CICLISME

NENS D’ENTRE 5 I 14 ANYS, QUE ESTÀ AGA-
FANT MOLTA FORÇA. COM VEUS LA BASE 
DEL CICLISME A ANDORRA?

Molt bé, la veritat, encara són petits per 
parlar de futur, però el tenir aquests es-
deveniments al país i que els nens puguin 
formar part d’un cap de setmana 100x100 
ciclista és importantíssim perquè s’animin 
a anar en bici.

ÉS INDISCUTIBLE QUE TENS MOLT A 
VEURE AMB L’INCREMENT EXPONEN-
CIAL QUE HA PATIT ANDORRA COM A 
DESTINACIÓ CICLOTURISTA. QUINS 
ALTRES PROJECTES TENS A ANDOR-
RA?

Doncs la clau que tot s’hagi fet tan bé és 
fent les coses a poc a poc i amb els peus a 
terra. Estic segur que, quan estiguem pre-
parats, es formarà un equip ciclista pro-
fessional a Andorra.

AQUEST ANY HA NASCUT EL NOU 
EQUIP ANDBANK-LA PURITO ANDOR-
RA, QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

Donar a conèixer als nostres patrocina-
dors d’una manera molt divertida, en els 
millors esdeveniments esportius i com 
sempre gaudint de la bicicleta.

DES DE FA UNS ANYS, CADA VEGADA 
ET TROBES MÉS CICLISTES PER LES 
CARRETERES. EL CICLISME, ACTUAL-
MENT ÉS UNA MODA O ESTÀ AQUÍ PER 
QUEDAR-SE?

Està aquí per quedar-se i amb força, An-
dorra ho té tot per anar amb bicicleta: 
carreteres, muntanyes, altura i sobretot, 
tranquil·litat per entrenar i viure.

AMB L’INCREMENT DE CICLISTES A LA 
CARRETERA, COM VEUS LA CONVI-
VÈNCIA AMB ELS AUTOMOBILISTES? 

Com ja us he comentat és espectacular, 
tenim la sort de que qui ve a Andorra sap 
que es trobarà amb moltíssims ciclistes i 
fins i tot són els que vénen en cotxe a veure 
ciclistes entrenant pel país.

EXISTEIXEN NORMES TANT PER ALS 
AUTOMOBILISTES COM PER ALS CI-
CLISTES QUE TOTS HAURÍEM DE 
CONÈIXER. LES CAMPANYES D’IN-
FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ QUE 
S’ESTAN DUENT A TERME, SÓN SUFI-
CIENTS I EFICIENTS?

Són imprescindibles i de moltíssima ajuda 
a l’hora de que la gent sigui conscient que 
ens hem de respectar mútuament. 

«Andorra ho té tot per anar 
amb bicicleta: carreteres, 
muntanyes, altura i 
sobretot, tranquil·litat per 
entrenar i viure»

CICLISME

ENTREVISTA JOAQUIM “PURITO” RODRÍGUEZ

«Estic segur que en un futur es formarà 
un equip ciclista professional a Andorra»

Joaquim “Purito” Rodríguez, ciclista català resident a Andorra des del 2011, va ser professional durant 
16 temporades. El seu palmarès arriba a les 45 victòries, entre elles 3 etapes del Tour, 2 del Giro, 9 de la 
Vuelta (4 podis a les tres grans etapes), 2 Giro de Llombardia, 1 Fletxa Valona, Vuelta al País Basc, Volta a 
Catalunya, 3 vegades número 1 del món i dues medalles, plata i bronze en mundials. La seva personalitat i 
la seva manera de competir, han fet que sigui molt estimat per l’afició ciclista. El 2015, va dissenyar l’etapa 
reina de la Vuelta a Espanya 2015 a Andorra, una etapa increïblement dura, d’uns 145 km amb 5.200 m de 
desnivell, amb 6 ports de muntanya. 

TENIES CLAR QUE VOLIES QUE AQUEST 
TRAÇAT EL POGUÉS PROVAR QUALSEVOL 
AMANT DEL CICLISME I PER AIXÒ, AQUELL 
MATEIX ANY VAS CREAR LA PURITO AN-
DORRA, QUE TÉ EL MATEIX RECORREGUT 
QUE L’ETAPA REINA?

Doncs sí, aquesta era la intenció. Una de les co-
ses més boniques que té el ciclisme és que pots 

rodar per les mateixes carreteres, amb la mateixa 
bicicleta i la mateixa equipació que els ciclistes 
professionals.

AQUEST ANY HA TINGUT LLOC LA 5a EDI-
CIÓ AMB UN ÈXIT INCREÏBLE. QUÈ SIGNIFI-
CA PER A TU LA PURITO I QUINA VALORA-
CIÓ FAS D’AQUESTA EVOLUCIÓ?

Significa el seguir lligat al ciclisme de la manera 
que més m’agrada que és en bicicleta i amb l’afi-
cionat. Per a nosaltres el tenir una de les marxes 
més dures d’Europa, sinó la que més, i que cada 
any vagi creixent és increïble.

AQUEST ANY HA TINGUT LLOC LA 3A EDI-
CIÓ DE LA PURITO KIDS, LA PROVA PER A 
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perman López, tot i que va ser pro-
tagonista amb diversos atacs, amb 
una caiguda en el tram de terra, va 
ser el favorit que més temps va aca-
bar perdent.

La novetat d’aquesta etapa va ser la 
inclusió d’un tram  de “sterrato” de 
més de tres quilòmetres a Les Pardi-
nes, entre Engolasters i Els Cortals. 
És la primera vegada que La Vuelta 
l’incorpora en els seus recorreguts.

CICLISME«La Vuelta torna a 
Andorra amb una de les 
etapes reina considerada 
com la més dura»

CICLISME

La Vuelta per a Andorra és molt important, ja que permet la promoció del país com a destinació 
esportiva de competicions d’alt nivell.

Centenars de persones es van reunir per viure i donar suport als corredors de La Vuelta, tant a la 
sortida d’Andorra la Vella com per tot el recorregut i com no, a la final d’Els Cortals d’Encamp. Tot un 
èxit d’organització.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: FACEBOOK#LAVUELTA19 - SARAH MEYSSONNIER

Considerada com la tercera cur-
sa ciclista més important del món, 
després del Tour i del Giro, La Vuelta 
torna a Andorra amb una de les eta-
pes reina considerada com la més 
dura.
Una etapa curta, tremendament exi-
gent, dissenyada per Joaquim Ro-
dríguez “Purito”, de 94,4 quilòmetres 
de recorregut, sense treva, amb cinc 

ports extrems, entre Andorra la Ve-
lla i Els Cortals d’Encamp, on en els 
últims 22 quilòmetres es van enca-
denar tres ports sense pràcticament 
descans entre ells, i per si fos poc, 
una pluja torrencial i una brutal pe-
dregada van intensificar encara més 
el patiment dels ciclistes en els úl-
tims quilòmetres de l’etapa, que va 
tenir una final apoteòsica. 

L’eslovè Tadej Pogacar (UAE Team 
Emirates) es va imposar en la 9a eta-
pa de la Vuelta a España 2019 des-
prés d’una ordre de l’equip de Mo-
vistar, que va fer parar a Marc Soler 
per ajudar a Nairo Quintana. 

El colombià es va situar com a nou 
líder de la cursa. Valverde i Roglic 
van arribar en el mateix grup i Su-

9a ETAPA DE LA VUELTA 2019

apoteOsica
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA

El mes de setembre va tenir lloc la 48a edició del Ral·li d’Andorra Històric, la prova estiuenca de 
regularitat per a clàssics en carretera tancada que organitza  ACA  Esport, la divisió esportiva de 
l’Automòbil Club d’Andorra, amb un itinerari total de 318,82 km dels quals 120 van ser de regularitat 
controlada en carretera tancada, corresponents a 10 trams, dividits en dues etapes. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA

Un total de 91 cotxes van prendre 
la sortida en la primera etapa. Dels 
91  van aconseguir acabar 76, dels 
quals 68 van poder classificar-se.

La victòria en la categoria “Precisió-
Blunik” (dispositius de mesurament 
electrònics) va ser per a Tere Arma-
dans i Anna Vives, amb el Porsche 911 
Carrera 3.2, que van revalidar un tri-
omf ja aconseguit en 2015.

La prova “Precisió-Original” (aparells 
de mesurament de sèrie), l’equip gua-
nyador va ser Gilles Trichaud i Loïc 
Trichaud, amb el Peugeot 205 Rallye.

A “Sport RX” on utilitzaven exclusiva-
ment un mesurament Blunik RX faci-
litat per l’organització, la victòria va 
recaure en l’equip d’Eduard Poveda 
i Joan Jordan, amb el VW Golf GTI. 
Aquesta nova categoria va satisfer a 

tothom, en tenir un sistema de nave-
gació fàcil de seguir per les tripulaci-
ons.

Després d’aquest reeixit  Ral·li  d’An-
dorra  Històric,  ACA  Esport  ja té en el 
punt de mira l’Andorra Winter Rally, la 
que ha de ser cinquena edició del ral·li 
de regularitat d’hivern per excel·lència 
que, amb base a Ordino, es disputarà 
el proper 22 de desembre. 

AUTOMOBILISME

  48 RAL·LI D’ANDORRA HISTÒRIC

Tornen els clAssics

La segona edició de la Pujada a Arinsal, competició de muntanya organitzada per l’Automòbil Club 
d’Andorra  Esport, va tenir un magnífic desenvolupament fruit d’una cursa de funcionament molt 
compacta, còmoda i accessible per a tots, i situada en un paratge excepcional amb una carretera 
selectiva que proporciona meravelloses imatges. Un total de 57 cotxes van ser els que finalment van 
participar en les diferents pujades d’entrenament i cursa, 21 d’ells vehicles Legend d’exhibició.

AUTOMOBILISME

Jérémy  Debels  (Osella  PA21S-BMW), 
va aconseguir un clar triomf en la ca-
tegoria Sport. Pel que fa als pilots an-
dorrans, Raül Ferré va acabar quart, 
a mig segon del monoplaça francès, 
mentre que Edgar Montellà era sisè 
superat pel francès  Denis Pilet (Silver-
car). 

La categoria de cotxes de Produc-
ció va estar dominada per l’andorrà 
Gerard de la Casa (Subaru Impreza 
WRX) que es va alçar amb el triomf. El 

favorit en aquest apartat, Ronald Gar-
cès (Audi), segon en la primera cursa 
darrere de De la Casa, es va retirar en 
la primera pujada de la segona carrera 
per problemes d’embragatge.
 
En l’apartat d’Històrics doblet an-
dorrà: Carles Puig (Renault 5  GT  Tur-
bo) i Tomàs Mayoralas (Volkswagen 
Golf GTI). Un dels al·licients de la Pu-
jada a Arinsal va ser l’exhibició dels 
vehicles Legend, que no pugnaven per 
a cap classificació en concret, només 

per a fer gaudir als espectadors i a ells 
mateixos, la qual cosa va propiciar un 
festival de derrapatges.

Denis Marot, responsable de la divi-
sió esportiva  ACA  Esport, comentava 
que “tenim una bona cursa i tots els 
elements necessaris per poder-la po-
tenciar en el futur. Farem la primera 
reunió de valoració i en certa manera 
d’arrencada de l’edició 2020. Arinsal 
és una prova important en el nostre 
calendari de curses”. 

                                                                                                                                                               PUJADA A ARINSAL 2019

objectiu 
Campionat de FranCa de primera divisiO
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Samuel Salcedo, nascut a Barcelona el 1975, és 
llicenciat en Belles Arts. Va estudiar a la Univer-
sitat de Barcelona i a la Universitat Metropolitana 
de Manchester a Anglaterra. Des de 1998 exposa 
en galeries i participa en fires internacionals d’art 
amb 3 Punts Galeria. Salcedo ha participat en ex-
posicions individuals com Bewilderment amb 3 
Punts Galeria, 100 Kubik a Colònia o Listen amb la 
Galeria Robert Drees a Hannover. A més, la seva 
obra ha participat en fires d’art contemporani com 
Art Madrid, Swab, Frankfurt Art Fair, Art London, 
entre d’altres.

«un estil intel·ligible 
que ens apropa a un art 
suggerent, on l’objectiu és 
provocar reaccions»

H
IP
ER

R
EA

LI
S
M
E

Ex
po

si
ci

ó 
«A

ni
m

al
s»

 d
e 

Sa
m

ue
l S

al
ce

do
 a

 l’A
rt

al
ro

c 
i a

ls
 c

ar
re

rs
 d

’E
sc

al
de

s-
En

go
rd

an
y

T
EX

T
: R

ED
A

C
C

IÓ
 · 

 IM
AT

G
ES

: A
C

C
IÓ

 C
U

LT
U

R
A

L 
&

 F
LI

C
K

R
 G

O
V

ER
N

 D
’A

N
D

O
R

R
A

 &
 A

D
V

Du
ra

nt
 e

ls
 m

es
os

 d
’es

tiu
 e

s v
a 

po
de

r v
eu

re
 ta

nt
 a

 l’A
rt

al
ro

c c
om

 a
ls

 ca
rr

er
s d

e 
la

 p
ar

t a
lta

 d
’E

sc
al

de
s-

En
go

rd
an

y u
na

 sè
rie

 
d’

es
cu

ltu
re

s d
e 

l’a
rt

ist
a 

ca
ta

là
 S

am
ue

l S
al

ce
do

. V
an

 Fo
rm

ar
 p

ar
t d

e 
l’e

xp
os

ic
ió

 ‘A
ni

m
al

s’,
 o

rg
an

itz
ad

a 
pe

r l
’àr

ea
 d

’A
cc

ió
 

Cu
ltu

ra
l d

el
 M

in
ist

er
i d

e 
Cu

ltu
ra

, a
m

b 
la

 co
l·l

ab
or

ac
ió

 d
el

 C
om

ú 
d’

Es
ca

ld
es

-E
ng

or
da

ny
 i l

a 
ga

le
ria

 3 
Pu

nt
s d

e 
Ba

rc
el

on
a.

En total, una cinquantena d’escultures de 
tots els formats i tècniques utilitzats per l’ar-
tista, una mostra ambiciosa que ens va pre-
sentar dos conceptes ja insinuats pel títol 
de l’exposició L’animal i el mirall. Vam poder 
veure l’animalitat de l’home com mai l’havi-
em afrontat abans, amb tota la seva fragilitat, 
vulgaritat i ridiculesa. I també ens vam veure 
a nosaltres mateixos en l’escultura de Salce-
do, com si ens estiguéssim reflectint en un 
mirall.
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L’obra escultòrica de Salcedo es carac-
teritza per l’excel·lència tècnica. Destaca 
el seu mestratge en la diversitat dels ma-
terials que utilitza (resina, fusta, alumini, 
bronze) i el realisme de les expressions 
facials i corporals dels seus personatges. 
Les seves escultures sempre qüestionen 
l’espectador amb la seva subtil ironia i 
vulnerabilitat. D’un clar caràcter figuratiu, 
encara que no convencional, presenten 
un estil intel·ligible que ens acosta a un 
art suggerent, on l’objectiu és provocar 
reaccions. 

184 l’adv

«Pels carrers d’Escaldes-
Engordany, vam trobar 
múltiples escultures de 
l’artista, rostres humans amb 
diverses expressions fetes 
amb alumini i bronze»
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Part dels beneficis es destinaran a 
entitats que estan desenvolupant 
tasques en pro de les persones 
emigrants.

Balmaseda, graduat a l’Escuela 
Nacional de Arte (ENA), en 1990 
i de l’Instituto Superior de Arte 
(ISA) de La Habana, crea obres 
d’art contemporànies basades en 
les seves experiències personals 
en què reflexiona sobre la relació 
entre la vida i l’art. Destaquem el 
2013, la seva obra “Fixed in con-

temporaneity”, que es va exposar 
durant la 55a Biennal de Venècia, 
representant a Andorra, i el 2014 
a Art Elysées a la galeria Baudoin 
Lebon. 

Aquesta instal·lació artística con-
sistia en 10 cavalls, on les potes 
tallades es fixaven en gats i altres 
elements automotrius. A través 
d’una metàfora, l’artista qüestiona 
la nostra societat actual aclapara-
da per la desculturització. 

«Crítica social pel 
que fa als èxodes 
migratoris que es 
produeixen avui dia. »

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ACCIÓ CULTURAL/GOVERN D’ANDORRA

Una obra de crítica social amb 
una mirada als actuals èxodes mi-
gratoris. De fet, Balmaseda es va 
inspirar en records d’infància de 
la seva Cienfuegos natal, on cada 
any milers de crancs inicien una 
migració cap al mar, travessant 
carreteres des de terra endins. 

La materialització d’aquest flux 
massiu és per Balmaseda la me-
tàfora d’un fenomen del nostre 
temps, on les migracions lite-
ralment transformen un lloc, un 

paisatge. Si bé les processons de 
cranc són el resultat de la seva 
pròpia constitució biològica, 
l’emigració humana segueix sent 
l’últim recurs, l’únic camí cap a la 
supervivència. 

L’exposició s’ha passejat per la 
Bisbal, Barcelona i després de 
l’Artalroc anirà cap a la Fira FIAC 
de París, durant el mes d’octubre, 
on es vendran individualment els 
3.000 crancs. 

EXPOSICIÓ DE JAVIER BALMASEDA A L’ARTALROC
«LA RUTA MIGRATÒRIA, UNA SINGULARITAT PAISATGÍSTICA»

Una mirada 
als èxodes 
migratoris
L’Artalroc va acollir la instal·lació artística “La ruta migratòria, 
una singularitat paisatgística”, la primera exposició individual 
de l’artista resident d’origen cubà, Javier Balmaseda.

L’exposició, una instal·lació artística d’una gran espectacularitat, 
reprodueix un fragment de carretera a mida real, i amb unes 
dimensions totals de 10 metres de llarg per 4 metres d’ample, 
on l’asfalt està format per 3.000 crancs negres de ceràmica 
amuntegats els uns sobre els altres.
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La història de Ràdio Andorra es 
remunta al 1935, quan el MI Consell 
General dóna la concessió del 
permís per instal·lar una emissora 
al Principat a Bonaventura Vila 
Ribes. Vila busca finançament a 
França i contacta amb l’empresari 
de comunicacions Jacques 
Trémoulet, propietari de l’empresa 
Radiophonie du Midi i així va 
poder construir les instal·lacions 
de l’emissora, que es va inaugurar 
el 1939, entre dos perillosos 
focus bèl·lics, com la guerra civil 
espanyola i el començament de 
la segona guerra mundial, que va 
fer que Ràdio Andorra no emetés 
informacions, sinó que es va limitar 
a ser una emissora de programació 
musical. Andorra es va convertir 
en un país d’acollida. Molts dels 
espanyols que es van refugiar 
a Andorra, van participar en la 
construcció de l’emissora, que va 
ser l’única que durant la guerra 
mantindrà les seves emissions 
alienes al control aliat o alemany.

Per la seva banda des de 
França, les queixes de la seva 
administració per a la posada en 
marxa de la ràdio eren constants, 
la Mitra estava indecisa, però 
finalment el 24 de novembre 
de 1938 va donar l’autorització 
d’iniciar les emissions i el 16 del 
mateix mes, els francesos havien 
reconegut la presència de Ràdio 
Andorra.

La represa de les emissions es 
va produir el 3 d’abril del 1940, 
amb la cèlebre frase “Aquí, Radio 
Andorra, emisora del Principado 
de Andorra”, amb la veu de la seva 
primera locutora Maria Escrihuela, 
que finalment ho deixaria en 
mans de Victoria Zorzano, la més 
popular de les locutores.

Andorra va créixer en tots els 
sentits, hi havia constantment 
pas de gent, alguns es quedaven i 
altres marxaven. El país creixia i els 
problemes també.

Durant la Segona Guerra Mundial, 
Andorra esdevingué un punt de 
gran interès per als alemanys i els 
països de la resta d’Europa. Era 
una mena de zona internacional, 
on es podien observar els uns als 
altres.

A la postguerra, Ràdio Andorra 
va ser un gran boom, la seva 
audiència era enorme, i les 
emissores d’ona curta, que ja 
emetien amb més potència (40 
a 50 kW) cobrien el continent 
europeu i mitja Àfrica. El sistema 
dels discos dedicats, que va ser 
un gran encert, va funcionar fins a 
finals dels 60.

La programació va evolucionar 
amb els nous sistemes, la ràdio 
es va convertir en entreteniment. 
Els programes informatius eren 
controlats des del país del sud, 
ja que l’estat espanyol, després 
de la ruptura amb els primers 
sol·licitants, va aconseguir la 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ARXIUS NACIONALS D’ANDORRA

Tot i els conflictes que van marcar la història de Ràdio Andorra, la seva fama i abast van créixer fins 
a arribar pràcticament a tota Europa i mitja Àfrica. Els conflictes de propietat, drets, enfocament, 
abast de les seves ones i interessos econòmics van ser importants, però no van impedir que 
l’emissora es convertís en la més mítica del Pirineu.

«AQUÍ, 
RÀDIO ANDORRA»
80è aniversari de la radiodifusió a Andorra
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seva propietat, si bé el contingut i 
l’explotació general, seguia sent de 
Jacques Trémoulet.

La programació es dividia 
en dos blocs; el del matí 
i mitja tarda en francès, i 
després en castellà. 

A poc a poc es va anar 
introduint el català en 
els seus programes. Els 
informatius, com a tal, no 
van entrar fins al 1975. Si 
és cert que la informació 
tant en francès com en 
castellà es donaven, 
evitant les notícies de caràcter 
polític. Es van potenciar les 
notícies nacionals andorranes i es 
va posar en antena un programa 
d’una hora en català.

La publicitat es va veure 
incrementada substancialment i 
es pot dir que els 60 i 70 van ser 
anys d’abundant publicitat i per 

tant d’ingressos econòmics.
El 16 de setembre de 1958 
van començar les emissions 
d’Andorra-Ràdio, que al principi es 
deia Ràdio de les Valls, finalitzant 

el seu periple radiofònic andorrà 
amb el nom de Sud Ràdio. L’abril 
de 1959, sent president de la 
República i Copríncep Charles de 

Gaulle, va ordenar la posada 
en marxa de la ràdio el més 
ràpidament possible. El 16 de 
juliol de 1959 Andorra-Ràdio 
va iniciar les seves emissions 
durant 12 hores diàries.

Davant aquesta situació 
el veí del sud, Espanya, va 
reaccionar buscant una 
paritat francoespanyola. 
El grup que la va posar en 
marxa, estava format pels 

senyors Barbat, Mateu Pla i Valls 
i Taberner. Jacques Trémoulet es 
va adonar que tal com estava el 
tema perdria el control de Ràdio 
Andorra i va decidir cedir-la a 

«l’emissora, va ser l’única 
que durant la guerra 
VA mantENIR les seves 
emissions alienes al 
control aliat o alemany»
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Espanya a canvi de mantenir 
l’explotació durant 20 anys. 
Aquesta cessió i acord era de 
caràcter totalment gratuït.

A Andorra no es van quedar 
aturats, la ciutadania, mitjançant 
una Assemblea Magna van 
marcar el futur de la radiodifusió 
andorrana, si bé pel costat 
episcopal el tema estava 
estancat en el maremàgnum 
de l’administració espanyola. 
Finalment el Juny de 1961, es 
va registrar la societat EIRASA, 
societat mercantil anònima. 

Al setembre de 1964, la Junta 
General va nomenar president 
a Luis Ezcurra Carrillo, que es va 
encarregar de les negociacions 
amb les autoritats andorranes. 
El 1981 es va canviar el nom 
pel de PROERSA, si bé els seus 
responsables eren els mateixos.

La revisió de les clàusules 
econòmiques dels acords sobre 
les ràdios va establir unes 
condicions que els responsables 
de les emissores no van complir. 

En produir-se al Principat la 
irrupció de noves generacions, 
molt sensibilitzades al voltant 
de la possible capacitat de 
conscienciació nacional de les 
ràdios, va augmentar el nivell 
d’exigència política sobre un major 
control de les emissores que 
emetien des d’Andorra. L’oposició 
de les empreses a qualsevol 
classe d’intervenció, va obligar a 
la creació de l’”Entitat Nacional 
Andorrana de Radiodifusió”, i 
l’agreujament de les tensions 
va portar al tancament de les 
dues emissores. Posteriorment, 
es van obrir noves negociacions 
per autoritzar-les, però el poble 
andorrà, representat pel Consell 

General i l’Assemblea Magna va 
portar a la seva clausura definitiva.
 
Una nova situació política va 
afavorir en 1983, l’establiment 
de nous contractes amb dues 
societats dependents directament 
dels governs espanyol i francès, 
però després de reprendre les 
seves emissions, per breu espai de 
temps, van ser obligades a cessar 
en les seves activitats.  
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