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ARQUITECTES
EN EXERCICI

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

Carrer de la Grau, 23 · local 2
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.

Carrer Joan Maragall, Ed. Xelo 3C
AD500 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
AD500 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
AD500 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

C. de Lòria 12
AD600 Sant Julià de Lòria
J 801 740
Ç gruplomi@gruplomi.com

Av. d’Enclar 65 
Prat de Salit nau n.2
AD500 Sta. Coloma 
J 829 537 
Ç icasals@emyp.com

Av. de les Escoles 31 
Terrassa, local B
AD500 Escaldes Engordany
J 341 780
Ç vallsdenvalira@andorra.ad

VALLS D’ENVALIRA

INSTAL·LACIONS

  

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

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



Compromís
de desenvolupament
La fusió de les empreses més importants del Principat d’Andorra 
en el sector de la construcció i dels serveis annexos.

www.grupheracles.com

AV. CONSELL DE LA TERRA 14-16 AD700 Escaldes-Engordany
grupheracles@grupheracles.com
Teléfon +376 805 600
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OBRES
GRUP HERACLES

www.grupheracles.com

AV. CONSELL DE LA TERRA 14-16 AD700 Escaldes-Engordany
grupheracles@grupheracles.com
Teléfon +376 805 600

Aparcament
Soldeu

La construcció de 
l’aparcament de Soldeu va 

ser obra de la UTE de Cevalls, 
Copsa i Locubsa, Unifor, 

empresa membre de  
Grup Heracles va ser el 

proveïdor principal.

Carretera 
Comallemple
La construcció de la carretera 
ha estat obra de Unitas i 
Treposa, empreses que 
formen part de  Grup Heracles.
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Ferreteria. Bricolatge. Construcció.

A RIBA, HO TROBES
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OBRES RIBA
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La construcció del carrer del Puial, ha 
estat una obra dhUnitas i Riba.

PROVEÏDOR 

La construcció del Carrer 
Major de La Massana, 
ha estat possible amb la 
participació de Riba i 
Unifor com a proveïdors 
de Locubsa.
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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

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA NOVA ETAP 
DE LES ABELLETES · PAS DE LA CASA

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



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%.

La família Jocor us desitja 
unes bones festes
#SomJocor

Nadal



la seva llar          la seva confiança          la seva il·lusió

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

Ordino  Ref: 11166

Reserves obertes  |  506 m²

Pis | Loft
Habitacions: 4 
Banys: 5

Escaldes-Engordany  Ref: 11322

830.000 €  |  153 m²

Pis | Dúplex
Habitacions: 3 
Banys: 3

Canillo  Ref: 11402

1.190.000 €  |  220 m²

Pis | Dúplex
Habitacions: 4 
Banys: 3 - Lavabos: 1

Andorra la Vella  Ref: 11430

3.260.000 €  |  280 m²

Pis
Habitacions: 5
Banys: 4

Escaldes-Engordany  Ref: 9951

2.790.000 €  |  562 m²

Casa | Xalet - Torre
Habitacions: 5
Banys: 7

Encamp  Ref: 11361

890.000 €  |  160 m²

Casa | Casa rural
Habitacions: 3
Banys: 1 - Lavabos: 1

Escaldes-Engordany  Ref: 11411

2.200.000 €  |  220 m²

Casa | Xalet - Torre
Habitacions: 4
Banys: 3 - Lavabos: 1

Escaldes-Engordany  Ref: 11379

1.250.000 €  |  162 m²

Pis | Atic
Habitacions: 3 
Banys: 2 - Lavabos: 1

Andorra la Vella  Ref: 11317

1.190.000 €  |  120 m²

Pis
Habitacions: 3 
Banys: 2 - Lavabos: 1

Escaldes-Engordany  Ref: 11382

380.000 €  |  108 m²

Casa | Adosada
Habitacions: 3 
Banys: 1

La Massana  Ref: 11380

1.600.000 €  |  622 m²

Casa | Xalet - Torre
Habitacions: 5 
Banys: 3 - Lavabos: 1

Sant Julià de Lòria  Ref: 9285

1.790.000 €  |  552 m²

Casa | Xalet - Torre
Habitacions: 4 
Banys: 3 - Lavabos: 1

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

BONES
FESTES
Que els teus projectes 
es facin realitat

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



Av. del Pessebre, 37
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 80 74 19 · Fax 82 40 91

instal.lacionsamac@andorra.ad

ELECTRICITAT

CALEFACCIÓLAMPISTERIA

DOMÒTICA

ELECTRICITAT · LAMPISTERIA · CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ · SEGURETAT CONTRA INCENDIS

GRUPS ELECTRÒGENS · DOMÒTICA

ORGULLOSOS DEL NOSTRE PASSAT, 
CREANT EL NOSTRE FUTUR.

Una casa passiva és un tipus de construcció on 
s’utilitzen els recursos de l’arquitectura 

bioclimàtica combinats amb una efi ciència 
energètica molt superior a la construcció tradicional

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

La primera vivenda a 
Andorra amb certifi cació 
Passive House de 
l'Institut Darmstadt



Constr
uir és 

el nostr
e art

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
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Aquest 2020 és presenta mogudet, tindrem gestors comunals “nous de trinca” i haurem d’assolir grans 
reptes; tenim com a mínim dos grans esdeveniments que ens tornaran a posar a prova a tots plegats. 
Així doncs, començarem el proper mes de març, del dia onze al tretze, amb el Congrés Mundial de 
Turisme de Neu i Muntanya, la Parròquia amfitriona serà Canillo i les jornades de treball tindran lloc al 
Centre de Congressos d’Andorra. 
El que ens ve a sobre per acabar l’any, serà d’una gran repercusió mundial, no sé si en som conscients. 
L’aparador de l’organització de la XXVII Cimera Iberoamericana, vinguin els líders que vinguin dels 
diferents països que pertanyen a dita confederació, serà d’un ressó internacional sense 

precedents al nostre país; i més amb el context social, polític, ecològic i econòmic que pateix el conjunt 
del planeta. Haurem d’estar molt atents i a l’alçada de l’esdeveniment.
No cal dir, que  l’equilibri institucional del nostre pais és deu al respecte entre els dos coprínceps, 
doncs ara ja només ens cal obtenir una de les properes trobades internacionals de la 
Francophonie.
En aquest número gaudireu del reportatge del  nou aparcament de la  plataforma de Soldeu 
i no us perdeu la interessant entrevista a l’Ambaixador Espanyol, en Àngel Ros, centrada 
en els sempre complicats temes educatius al Principat d’Andorra.

A
l art 
de 
viure
ANDORRA

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

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

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

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

Redacció: Montse Resina
Distribució: Jesús Constenla
Dipòsit legal: AND-181-97

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

sumariFOTO PORTADA:  Detall Plataforma de Soldeu · © ADV
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XXI)

Valors màxims d’exposició radioactiva

saludable(XXI)

El fenomen físic de la 
radioactivitat consisteix 
en l’emissió de partícules 
o radiacions d’altíssima 
freqüència que ionitzen el 
medi que travessen. 
La ionització per xoc 
es produeix quan una 
partícula incideix sobre 
un àtom o molècula d’un 

EN LES 
DESINTEGRACIONS 
RADIOACTIVES 

Es produeixen tres tipus de 
radiació: partícules alfa (α), 
partícules Beta (β) i radiació 
gamma (γ). 

CPM
és el recompte de pulsacions 
per minut.

Les partícules Alfa, a base de nuclis 
d’heli (dos protons  i dos neutrons) té un 
curt recorregut de pocs centímetres i són 
aturades pel paper o la pell. 

Les partícules Beta, estan constituïdes 
per electrons lleugers que viatgen a una 
velocitat propera a la llum i s’aturen 
entorn a un metre de distància però poden 
penetrar varis mil·límetres en els teixits. 
Les aturen el metall, plàstic o la fusta. 

La radiació Gamma, pot recórrer 
centenes de metres en l’aire i és aturada 
pel plom en un gruix de mig metre o varis 
metres de formigó o l’aigua. Per tant la 
seva radiació a nivell de terreny es pot 
trobar igualment a la coberta d’un edifici 
travessant tots els forjats . 

gas o d’un vapor, amb 
energia suficient per fer-li 
alliberar un electró. 
D’aquesta manera es 
poden impressionar 
plaques fotovoltaiques, 
produir fluorescència  o 
travessar cossos opacs 
amb llum ordinària. 

Per mesurar la radioactivitat 
provinent  d’un terreny es parteix 
del referent ambiental de la 
mitjana radioactiva de la zona i 
en base a aquesta es calcula el 
possible augment en percentatge 
detectat 

Les radiacions es fan arran 
del terra per observar la 
radioactivitat que emeten els 
minerals i materials (RAD) i 
entorn a un metre per mesurar la 
radioactivitat que absorbim per la 
pell o la respiració (RED). 

Hi ha diferents unitats i 
nomenclatures per mesurar la 
radiació, exposició i dosis, entre 
elles: 

El Roentgen
és la quantitat de radiació X o 
Gamma que produeix una unitat 
de càrrega electrostàtica en un 
cm³ d’aire sec a OºC i una pressió 
atmosfèrica de 760 mm de mercuri. 
Mil miliroentgen (1.000 mR ) = 1R. Es 
referencien per hora. 

El Rad
és la unitat d’exposició a la radiació 
ionitzant que equival a l’energia 
de 100 ergs per gram de material 
irradiat. Equival a 1,07 Roentgen. 

El Rem
és la dosi rebuda d’exposició a un 
rad. És el nombre de rads multiplicat 
pel factor de qualitat de la font de 
radiació en particular 1 rem = 1 rad. 

El Sievert
és l’estàndard internacional per a 
la medició de dosi. Correspon a 
l’efecte produït.
Un Sievert equival a mil 
rem. Un microsievert és la 
mil·lèsima de Sievert 
1 SV = 100 roentgen. 
10 µ Sv /h = 1 miliroetgen /h

El Curie 
és la quantitat de material 
radioactiu que decau 
a la taxa de 37 milions 
de desintegracions per 
segon (equival a la taxa de 
decaïment d’un gram de Radi). 

El Becquerel (Bq) 
és l’activitat d’una quantitat de 
material radioactiu on un nucli decau 
per segon 1dps (una desintegració 
per segon). 

Es considera una exposició 
no significativa quan la taxa o 
percentatge de dosi és per sota del 
50%. Dèbilment significativa entre 
el 50 i 70%. Fortament significativa 
entre el 70 i el 100%. 

I extremadament significativa per 
sobre del 100%, segons l’Institut de 
Baubiologia alemany.

Per mesurar els possibles nivells de 
contaminació radioactiva s’utilitza 
un aparell comptador Geiger com 
“l'Inspector” que ens donarà els 
resultats de microsievert/hora, 
miliRem/any o miliRem/hora segons 
la programació de l’aparell. 

Les fórmules de comparació entre 
unitats són:

mR/h = CEM/ sensibilitat de l’aparell
en el cas de l'inspector, la sensibilitat 
de l'aparell = 3.340

µsv/h = mR/h/10

mRem/any = mRem/h x 24 x 365

Comptador Geiger

Exposició de la Mitjana de la població a radiacions ionitzants
Bilan IRSN 2015

RADIACIÓ CÒSMICA ESCORÇA TERRESTRE

RADIOELEMENTS
COSMOGÈNICS

Inhalació
EXPOSICIÓ 
INTERNA

Home

EXPOSICIÓ EXTERNA EXPOSICIÓ EXTERNA

Ingesta

Aire Aliments

PRIMARIS

La inhalació de 
partícules Alfa i 
Beta, malgrat el 
seu curt abast per 
l’escassa energia, 
són perilloses en 
abundància. 

La radiació Gamma és 
penetrant i agressiva 
causant danys als 
nuclis de les cèl·lules 
i desestructurant els 
codis genètics. 
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L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XXI)

na atenta relació amb l’entorn i també uns hàbits 
de vida en alerta ens poden i han d’ajudar a reduir 
els valors d’exposició a la contaminació radioactiva 
sobre els nostres cossos.  U

La principal radiació radioactiva 
prové de l’àmbit mèdic (35%), 
del gas radó del subsòl (32%) del 
terreny (14%), de l’aigua i aliments 
(12%) i del cosmos (7%). 

La mitjana normal de radioactivitat 
a Espanya és d’uns 120 mR/any. 

Una radiografia mèdica equival a 
una dosi de radiació de 300 mR/
any. 

Per cada mil quilòmetres d’avió es 
sumen 50 mR/any. 

Els terrenys calcaris són baixos 
en emissions radioactives mentre 
que els silicis, quàrtics, granítics i 
areniscs són molt radioactius. 

Aplicacions mèdiques

La radioactivitat i l’home
La radioactivitat vers l’home

La radiació passa pels teixits
En creuar els teixits diposita la dosi
Diferent segons el tipus de raig (o radiació)

Radiació

Dipòsit de dosi

MAPA DE RADIACIÓ GAMMA NATURAL
PROJECTE MARNA

30
25
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

µR/h
Micro Rems / Hora

EXPOSICIÓ A RADIACIONS 
D’ORIGEN NATURAL

EDAT DE 
LES CENTRALS

De 14 a 20 anys

De 21 a 30 anys

De 31 a 38 anys

ZONES POTENCIALMENT EXPOSADES EN CAS D'UN 
ACCIDENT NUCLEAR A FRANÇA
Radi de 100 km al voltant 
de cada central elèctrica, 
equivalent a la zona on la 
població va estar exposada 
a Fukushima el 2011Dosis típiques anuals 

(mSv / any)

< 1.3

1.3 - 1.5

1.5 - 2.0

2.0 - 3.0

3.0 - 5.0

5.0 - 10.0

> 10.0

+376 737 222
www.massandor.ad 
info@massandor.ad
Facebook · Twitter · Instagram

30 ANYS DE MASSANDOR SERVEIS IMMOBILIARIS
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> Foto esquerra: Imagine 
Montessori School. Autors del 
projecte: Carmel Gradolí i Arturo 
Sanz

>> Foto centre: Pavelló multiusos 
Escola Gavina. Autors del 
projecte: Carmel Gradolí, Arturo 
Sanz i Carmen Martínez Gregori.

>>> Foto dreta: Restauració del 
Forn Alt núm. 2. Autors del 
projecte: Carmel Gradolí, Arturo 
Sanz i Luis Fco. Herrero.

Al llarg dels segles l'arquitectura ha anat acumulant un munt d'eines 
i sistemes capaços de donar resposta a tot tipus de problemes de 
primera necessitat, com és el cas de la protecció i el control solar.

Als països més calorosos, des de l’Índia fins a la península Ibèrica s’ha 
hagut de controlar la quantitat i la incidència de la llum, amb elements 
com la gelosia. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MARIELA APOLLONIO

COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES D'ANDORRA

CONFERÈNCIA CARMEL GRADOLÍ

GELOSIES
PROTECCIÓ I CONTROL SOLAR

En la conferència organitzada 
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes 
d’Andorra, l’arquitecte valencià 
Carmel Gradolí va fer un recorre-
gut per les obres que ha realitzat 
el seu estudi en els darrers anys, 
en què ha incorporat aquest ele-
ment, conscient de la importàn-
cia del potencial que presenten 
com a mecanisme d'estalvi ener-
gètic.

Utilitzades per delimitar, prote-
gir, decorar i aïllar tot tipus d’es-
pais, són elements molt versàtils, 
que deixen entrar la llum i l’aire, i 
impedeix ser vist, però al mateix 
temps permet veure. No només 
embelliran la casa per fora, sinó 
que aconseguiran crear jocs de 
llums i ombres a l'interior. 

Aquest tipus de recursos és ide-
al per adaptar-se a la geometria 
més complicada. 

De materials tradicionals com 
la ceràmica, plàstic, fusta, me-
tall..., els avenços tecnològics 
en l’arquitectura bioclimàtica o 
disseny sostenible han provocat 
canvis en el disseny de les gelosi-
es, integrant nous materials com 
l’acer, alumini, formigó o blocs de 
formigó decoratiu, acrílic, poli-
carbonat... 

La gelosia és un element passiu i 
de control de la llum, que poden 
ser fixes o mòbils.

Les mòbils, amb sistema de la-
mes orientables, són òptimes 
com a protecció solar per a fa-
çanes, i permeten la regulació 
de la llum, aconseguint notables 
estalvis en la climatització interior 
dels edificis, gràcies a la creació 
de zones d'ombra que redueixen 
la incidència dels raigs solars a la 
qual són sotmesos.

Totes les aplicacions han d’estar 
adequades al lloc i al clima on 
s’apliquen o s’utilitzen. 

« Carmel Gradolí va fer un 
recorregut per les obres en què 
ha incorporat aquest element, 
conscient de la importància del 
potencial que presenten com a 
mecanisme d'estalvi energètic»
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El projecte arquitectònic guanyador del concurs d’idees 
per a la construcció del tanatori nacional i la sala de 
vetlles comunal, organitzat pel Govern d'Andorra i 
el Comú d’Escaldes-Engordany, va ser “Adéu” dels 
arquitectes Josep Travé i Eloy Sánchez, amb una dotació 
de 12.000 euros. El segon finalista, amb un premi de 
6.000 euros va correspondre a “La processó va per 
dins” de Lluís Ginjaume. “Escletxa de llum” de DATA 
Arquitectura, va ser el tercer treball premiat amb 3.000 
euros.

Les obres que es van començar a principis d’any, 
són executades de forma conjunta, coordinada i 
simultània, en forma d’un sol contracte d’obra, i 
finançades conjuntament per Govern, que assumeix 
el cost del tanatori i el Comú d’Escaldes-Engordany, 
que es fa càrrec de la sala de vetlles i la plaça exterior, 
segons conveni de col·laboració signat entre ambdues 
corporacions. El nou equipament s’està construint en un 
terreny adjacent a la capella de la clínica de Meritxell, 
entre el carrer dels Escalls i el carrer del Falgueró, i es 
preveu quedi enllestit durant la primera meitat del 2020.

Amb aquesta obra es dóna resposta a la reivindicació de 
la població després del tancament de l’antic tanatori.

TEXT: REDACCIÓ
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TEXT: REDACCIÓ ·  RENDERS:  JOSEP TRAVÉ I ELOY SÀNCHEZ
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Sobre aquest primer volum s’adossa 
en perpendicular el cos principal, dues 
plantes amb dues sales de vetlla per 
planta de forma regular precedides d'un 
hall obert sobre un pati de llums interior 
que resulta de la transformació de l'es-
pai residual en falca entre el vial superior 
i l'edifici en un jardí. Corona l'edificació 
per la banda nord un volum tancat però 
sense cobrir destinat a acollir les instal-
lacions de l'edifici. Així l’obra creix amb el 
terreny per graons, integrant-se natural-
ment a la topografia. 

Per poder connectar correctament l'edi-
fici amb l’església i el centre d'Escaldes-
Engordany, s’amplia la vorera actual tot el 
llarg de la via d’accés 1 m, també es des-
via per ampliació lateral el vial de baixada 
al soterrani, i crea una passera de 3 m 
d'ample separada de l’església. Així s’obté 
una continuïtat en l'espai obert cap a la 
clínica i un doble accés al tanatori: per la 

banda Est, per aquesta passera davant 
l’església i per la banda Oest, per la place-
ta porxada enjardinada, entrada principal 
per l’existència de l'aparcament del Fal-
gueró i la disposició de zona de càrrega i 
descàrrega al davant. L’edifici no només 
s’implanta sinó que millora la qualitat i 
connectivitat de l’espai circumdant.

Travé apostat per la realització d'un edifi-
ci de forma moderna, però que remeti en 
els seus materials a l’estil de vida a An-
dorra, uns materials neutres en la seva 
expressió i color que no vulguin destacar 
per sobre de la resta de construccions 
del seu entorn: la pedra de pissarra que 
revesteix els petits nuclis interiors con-
trasta amb l'acer Corten, en una imatge 
de forja clàssica en grans costelles es-
tructurals, envoltats de natura, en els 
jardins i places públiques enjardinats 
amb espècies autòctones, però també 
en la coberta, que proposa plana i enjar-

dinada, sent conscients que constitueix 
la 5a façana de l’edifici i serà el paisatge 
que es veurà des de les habitacions de 
l’hospital.

El conjunt està dissenyat per complir els 
valors objectius del reglament energètic. 
El projecte es recolza energèticament en 
unes instal·lacions situades a l'espai de 
coberta habilitat a tal efecte. Es propo-
sa un sistema d’aerotèrmia, actualment 
un dels sistemes més econòmics del 
mercat per a la generació d'energia de 
calefacció i aire condicionat, i que garan-
teixen el confort i la salut dels usuaris de 
l'edifici. Les sales mèdiques disposaran 
del seu sistema de filtratge específic. Per 
tal de minimitzar els consums i maximit-
zar l'autonomia energètica de l'edifici, es 
proposa la instal·lació de plaques solars 
tèrmiques i fotovoltaiques que alimenta-
ran parcialment l'edifici, integrades en la 
part tècnica de la coberta.  

“Adéu” és el projecte guanyador del concurs per a la nova instal·lació del tanatori nacional i la sala 
de vetlles d’Escaldes-Engordany, dissenyat pels arquitectes Josep Travé i Eloy Sánchez.

El context de l’espai on s'implanta l'edifici és complicat, per trobar-se  en un entorn urbà heterogeni, 
entre dos vials rodats força transitats per la presència de l'hospital. Per això Travé ha treballat en 
un projecte que defineix molt bé els graus d’intimitat de la gent.

Així que, per crear un edifici públic, però alhora íntim en un entorn com aquest, en primer lloc 
es separa del vial augmentant la vorera d’1 a 2 m tot al llarg, i interposa un primer cos construït 
en planta baixa que acull la placeta porxada a Oest en la part més ampla, la recepció genera, el 
vestíbul i l'escala pública que actuen d'espai tap, un filtre de vistes i soroll entre el carrer i les 
estances més íntimes. Aquest filtre es desenvolupa longitudinalment al llarg de la façana principal. 

PRIMER PREMI DEL CONCURS TANATORI NACIONAL I SALA DE VETLLES · JOSEP TRAVÉ I ELOY SÀNCHEZ

Adéu 
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«L'edifici està dissenyat de forma 
racional, línies simples, clares, un 
disseny senzill d'entendre i executar 
amb mitjans industrialitzats comuns.»

Hall / Sala d'esperaSala principal vetlla

Façana Nord Est Planta segona

Secció Longitudinal

Façana 
Sud Est
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MIRAR L’INTERIOR_ La parcel·la on es construirà el Tanatori Nacional i Sala de Vetlles Comunal té un entorn 
complex: limita amb vialitat a diferents nivells, la gran façana de l’hospital que tapa la capella a tocar, la 
rampa d’accés per vehicles..., per tant, donat l’ús que tindrà l’edifici s’ha plantejat un edifici que mira cap 
a dins. Així s’opta per ocupar la totalitat de la parcel·la per tal de buidar l’interior amb un gran pati que 
organitzi el funcionament de l’edifici.

UN PATI AMB ÀNIMA_ Un espai de 
circulació amb diferents zones d’es-
tar s’organitza al voltant del pati en 
planta baixa i primera, es tracta d’una 
zona de repòs en relació amb la natu-
ra del pati central. Un cercle de natu-
ra i llum que permetrà l’esbargiment 
de les persones que venen a vetllar el 
difunt i on s’abstrauran de l’exterior.
En planta soterrània, s’aprofita l’espai 
circular que ocupa el pati per fer un 

espai de maniobra per als vehicles i 
es permet el pas de la llum natural a 
través d’unes claraboies.

MATERIALITAT SÒBRIA_ S’opta per la 
autenticitat dels materials, tant en 
l’interior com l’exterior. S’ha plantejat 
l’edifici amb un exterior de pedra de 
granit buixardat aconseguint l’apa-
rença d’un gran bloc de pedra que 
s’aïlla de l’exterior per aconseguir la 

pau interior. Així es reinterpreta una 
tradició representativa en l’arquitec-
tura del país i en concret a la parrò-
quia d’Escaldes-Engordany com l’ar-
quitectura del granit, però utilitzant 
un aparell més actual amb poca junta 
i molta textura per donar una aparen-
ça molt massiva a l’edifici. L’interior, 
en canvi, contrasta per la calidesa 
amb la que acull les persones amb 
fusta i llum. 

TEXT I RENDERS:  GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE

2n PREMI CONCURS D’IDEES CONSTRUCCIÓ TANATORI NACIONAL I SALA DE VETLLES · GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE

La processó va per dins

24.74 m²
DISTRIBUÏDOR I MAGATZEM

8.22 m²

69.41 m²
PATI DESCOBERT

67.25 m²
ZONA D'ESPERA I PAS

109.22 m²

DESPATX
16.30 m²

20.84 m²
SERVEIS

SALA DE VETLLA 1
64.01 m²

PLAÇA D'ACCÉS

HALL DISTRIBUÏDOR
31.22 m²

TALLAFRED
8.84 m²

RECEPCIÓ

PAS
PRIVAT

HOSPITAL

CAPELLA

CARRER DELS ESCALLS

2.50

1.50
1.50

1.50

PLANTA BAIXA
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Fent atenció a la sensibilitat del 
programa, s’ha buscat fer una 
arquitectura inclusiva amb uns 
espais de recolliment i trobada.
El tractament de la llum, zenital 
i indirecta, els espais verds 
interiors i els filtres existents des 
de l’accés principal, donen major 
serenor i busquen el procés de 
reflexió durant el recorregut i 
estància dins l’edifici. 

3r PREMI CONCURS D’IDEES 
CONSTRUCCIÓ TANATORI NACIONAL 

I SALA DE VETLLES · DATA ARQUITECTURA

Serenor 
i reflexió

L’edifici, de base compacta, com 
una roca, parteix d’un volum massís 
que, igual que les roques els hi pas-
sa amb el desgel, s’obre mitjançant 
unes escletxes per tal d’esdevenir 
un nou volum, permeable i interior.

Aquest volum resultant, format per 
tres cossos principals, separats per 
patis de llum interiors, en forma 
d’escletxa a la coberta, s’integra en 
l’entorn com una roca que sobre-
surt lleugerament del terreny.

Aquest volum, petri per definició, 
busca amb el material de pedra 
homogeni de façanes, coberta i 
paviment exterior no sobresortir 
en l’entorn proper, concepte que 
especialment cerca la proposta 
presentada, de manera que l’edi-
fici sigui un volum que interioritza 
l’espai, fent un paral·lelisme amb el 
programa que l’ocupa.

Les escletxes en coberta permeten 
una obertura cap al cel des de l’in-

terior de les sales i el pati exterior, 
de manera que l'espiritualitat del 
moment quedi remarcada, mitjan-
çant uns espais de recollida, refle-
xió i serenor. 

Els elements verds - arbres o ele-
ments de jardí- busquen treballar 
amb el component emocional i 
sensitiu dels ocupants de l’edifici, 

de manera que recordi el cercle vi-
tal de la natura.

Aquestes escletxes, tenen un com-
ponent tècnic i simbòlic al mateix 
temps. Tenen la funció de façana 
ventilada i coixí tèrmic, que a l’hora 
permeten il·luminar amb llum natu-
ral tot el seu espai interior. 
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PLATAFORMA SOLDEU I APARCAMENT L’AVET

Dos paisatges
La plataforma esquiable de Soldeu i l’edifici d’aparcaments 
l’Avet, construïts durant els dos últims anys i mig, a més 
d’una infraestructura pensada perquè Soldeu assoleixi el 
seu màxim potencial com a complex turístic d’esquí de nivell 
internacional, són conjuntament un dispositiu arquitectònic 
que gestiona l’aigua per generar dos paisatges nous i integra 
visualment una gran massa construïda.

Amb les 450 noves places d’aparcament a peu de pistes 
de Grandvalira, el sector Soldeu cobreix una de les seves 
mancances històriques i es transforma en un punt d’accés al 
domini esquiable amb un nivell de serveis propi d’un complex 
turístic a peu de pistes.

TEXT: LLUÍS VIU · FOTOS: GUSTAVO SUBILIVIA · LLUÍS VIU · ÒSCAR LLAURADÓ
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La construcció material de la 
plataforma esquiable i l’apar-
cament l’Avet ha resultat en la 
creació d’una nova geologia arti-
ficial amb dos estrats diferenci-
ats. El primer, el perllongament 
de la vessant vegetada de la 
muntanya fins al peu del poble 
de Soldeu. El segon, per sota 
del primer, una cavorca o gruta 
tractada com un paisatge humit 
en si mateix.

On abans hi havia un talús an-
tròpic molt malmès ara hi ha dos 
paisatges que donen continuïtat 
i significat al lloc. 

El marc conceptual del projec-
te és materialitzar a Andorra 
la idea de la “geocultura”, de 
la qual parla el geògraf francès 
Agustin Berque, aplicada en la 
concepció d’una infraestructura 
de grans dimensions. 

Ens hem aprofitat de l’arquitec-
tura i l’enginyeria per recuperar 
el vincle amb el lloc on inter-
venim i hem generat un “pen-
sament paisatgístic” propi, que 
ens ajuda a superar els paisatges 
idealitzats arcàdics dels nostres 
avis per construir un entorn on 
tots ens cuidem mútuament: la 

humanitat i el medi que habitem 
i ens alimenta. Això és important 
per a Andorra, perquè a Andorra 
som tot paisatge.

Sumàriament, les accions de 
disseny concretes per arribar a 
construir aquests dos paisatges 
han estat les següents:

· Generar la MÍNIMA EXCAVA-
CIÓ necessària i la gestió res-
ponsable de les terres minimit-
zant-ne el transport a l’abocador.

· Construir l’EDIFICI D’APAR-
CAMENTS SOBRE PILOTS, per 
reduir així la seva petjada sobre 
el terreny. L’edifici actua com un 
podi sobre el qual se sosté la pla-
taforma i es redueix la pesantor 
de la massa construïda.
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· El SOTERRAMENT I EL CO-
BRIMENT DE L’APARCAMENT 
on se situen les 450 places 
d’aparcament eviten l’impacte 
dels aparcaments a l’aire lliure.

· La integració amb l’entorn 
amb una COBERTA VEGETADA 
dona continuïtat visual i unitat 
paisatgística entre la muntanya 
i el poble de Soldeu. Aquesta 
coberta vegetada equival visu-
alment al perllongament de la 
vessant de la muntanya fins a 
tocar el poble.

· Previsió de sis GRANS LLU-
ERNES disposades estratègi-
cament per proveir de llum di-
recta del sol la part de sota de 
la plataforma, suficient perquè 
les espècies vegetals autòc-
tones plantades sobrevisquin 
i donar llum al riu. També per 
desaiguar i proveir d’aigua de 
pluja aquestes espècies vege-
tals sota la plataforma.

· El proveïment d’AIGUA SOTA 
LA PLATAFORMA a través de 
les sis grans lluernes, des d’on 
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· La VALORACIÓ DE LA TRADI-
CIÓ CONSTRUCTIVA D’ANDOR-
RA pren com a model l’essència 
estructural de les palanques tra-
dicionals cobertes d’engleva.

· La UTILITZACIÓ DE TÈCNI-
QUES DE GESTIÓ D’AIGUA TRA-
DICIONALS generant una sèrie 
de rases de drenatge per assegu-
rar que l’aigua arribi a les grans 
lluernes. Hem pres de la tradició 
agrícola d’Andorra la generació 

de regs temporals per regar a 
manta els prats de dall i generar 
un paisatge molt característic. 

Aquesta mateixa tècnica s’utilit-
za avui dia per evitar l’erosió de 
les pistes. Per tant, el paisatge 
superior i més visible de la pla-
taforma és similar als paisatges 
dels antics prats de dall, ja per-
duts, perquè utilitzem els matei-
xos elements. 

«el paisatge superior 
i més visible de la 
plataforma és similar 
als paisatges dels 
antics prats de dall, 
ja perduts»

s’escolarà l’aigua de la fosa o la 
pluja, i el degoteig continu, que 
aportarà humitat a l’ambient 
sota la plataforma i afavorirà la 
vida vegetal d’ombra i la humi-
tat.

· El reconeixement com una 
oportunitat paisatgística creant 
un PAISATGE SOTA LA PLATA-
FORMA en forma de gabions no-
vament vegetals.

PROMOTOR: ENSISA   ·   PROPIETAT DELEGADA: GESPRO
ARQUITECTES: Max de Cusa Arquitectes · Orobitg Arquitectura i Urbanisme
ENGINYERS: Pondio Ingenieros amb Michel Virlogeux
 Guillem Valdés Enginyer Consultor
 OB Enginyeria
ENGINYERIES de SUPORT: Proterra · JC Ingenieros · Arquitectura Agronomia · Suport Enginyers Consultors

CONSTRUCTORA: UTE Cevalls-Copsa - Locubsa
CONTROL DE QUALITAT: Pirineu Inspecció i Control
CONTROL DE SEGURETAT: Unida Qualitat i Prevenció
VIGILÀNCIA AMBIENTAL: SEMSA



www.cevalls.com

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

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

www.locubsa.com 

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

Tel. (+376) 80 86 45
locubsa@locubsa.com

www.copsaandorra.com 

Passatge Antònia Font Caminal 1
despatx 601 

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

copsa@copsa.ad

UTE 
Aparcament de la Plataforma 

Esquiable de Soldeu



Enginyeria d’estructures i propietat delegada de l’edifici de l’aparcament l’Avet Vigilància ambiental i industrial col·laborador de l’edifici de l’aparcament l’Avet

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

Infraestructures viàries Estructures d’edificació Obra civil Geotècnia Plans parcials



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

Esteve Dolsa, 40 · AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 802180 · aerco@aerco.ad
facebook.com/aerco.and
www.aerco.ad

Senyalització
dinàmica

Smartphone 
scan app

Centres de 
control 
integral

Aplicacions electròniques de regulació i control
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 APARCAMENT DE LA PLATAFORMA DE SOLDEU · DOMÒTICA / JUNG

APLICACIÓ DE SISTEMA DALI AMB KNX

Per a una millor gestió dels espais

La solució KNX està basada en l’automatització dels processos que es generen en una instal.lació elèctrica. El 
sistema DALI és un gestor indiscutible de qualsevol sistema d’il·luminació. La seva combinació és un motor potent 
de capacitats il·limitades.

El projecte de gestió i il·il·luminació 
d’un espai tan gran com és l’apar-
cament de la Plataforma de Soldeu 
planteja grans reptes alhora de donar 
servei a les necessitats de l’espai en 
funció de paràmetres com l’afl uència, 
la circulació de vehicles, la llum natural 
i la seva incidència, etc. El projecte i la 
seva execució havia de contemplar una 
fórmula dinàmica de gestió, on el cli-
ent tingués el control de la il·luminació 
i  de la instal.lació, i pogués, a més, 
gestionar els paràmetres de regulació 
i encesa de les llums en funció de les 
necessitats de cada moment. 

Per aquest motiu vam decidir treballar 
amb una combinació del sistema DALI 
i el sistema KNX. El primer ens dóna un 
control total de totes les lluminàries 
punt a punt. És a dir, que podem saber 
exactament quin és l’estat de la llumi-
nària de manera individual, i a la ve-
gada, agrupar-les en funció de les ne-
cessitats d’encesa i apagat. Tanmateix, 
el simple fet de tenir les lluminàries 
dirigides de manera individual, permet 
que l’aparcament tingui una resposta 
immediata a la demanda en funció de 
la zona. D’aquesta manera ens estal-
viem fer funcionar zones de l’espai on 
no hi ha demanda i, d’aquesta manera, 
evitar el funcionament innecessari de 
les lluminàries no exigides. No només 
té un plantejament immediat d’estalvi i 
efi ciència, que també, sinó que, a més, 
millora les hores de vida de cadascuna 
de les lluminàries i els seus equips, ja 
que no estan tota l’estona en funciona-
ment. No obstant això,  ens quedava 

per resoldre el tema de les enceses i 
apagades de les lluminàries que, com 
bé és sabut, també provoquen avaries i 
mal funcionaments en els equips elec-
trònics durant la seva vida útil.

Per resoldre aquest segon repte, vam 
optar per fer una integració amb el sis-
tema KNX. Treballant amb detectors 
de presència sota el protocol KNX i el 
llenguatge d’aquest sistema, aconse-
guim que l’encesa i l’apagada de les 
lluminàries, allà on hi ha necessitat, es 
produeixi de manera automatitzada al 
pas de vehicles i persones. La combi-
nació d’aquests detectors KNX amb 
la Passarel.la DALI-KNX del fabricant 
JUNG ens permet tenir a l’abast tota 
la informació necessària per poder 
gestionar de manera efi cient tota la il-
luminació de l’aparcament. Un cop dis-
posem d’aquesta informació sobre tot 
el sistema, ja només queda pendent 
l’adaptabilitat a les necessitats del 
client i al fucnionament habitual d’un 
aparcament d’aquestes dimensions.

En aquest tipus d’espai, i destinat 
l’aparcament a donar servei a un sec-
tor com el client d’esquí, el paràmetre 
principal que s’ha de tenir en compte 
és la franja horària. No és el mateix mo-
viment de persones i vehicles que té  la 
infraestructura  en les hores d’obertura 
i tancament de les estacions, que  pot 
tenir en franges horàries menys comer-
cials. En aquest sentit, s’han disposat 
dos tipus de funcionaments bàsics: 
d’una banda, la gestió horària de dia, 
de vuit del matí a sis de la tarda. Durant 

aquest període, els detectors envien 
un senyal al sistema i aquest encén les 
lluminàries al cent per cent de la seva 
capacitat. En absència de moviment ni 
presència d’usuaris, el sistema envia 
un senyal perque les zones quedin amb 
una  llum de cortesia del vint per cent. 
D’aquesta manera els equips elèctro-
nics funcionen amb molt menys exi-
gència que si els fem arrencar de zero 
cada vegada.

D’altra banda, ens trobem l’horari noc-
turn, amb molt poca demanda, i és en 
aquest cas quan el senyal d’apagada 
dels detectors, és a dir, l’absència de 
demanda, envia una apagada total 
per a les lluminàries. D’aquesta ma-
nera s’aconsegueix un repós total dels 
equips què no estaran obligats a en-
cendre’s i apagar-se contínuament.

Per poder donar servei a aquestes 
franges horàries i a les característiques 
particulars de cadascuna d’elles, s’ha 
fet servir un sistema de web server del 
fabricant JUNG, anomenat Comfort 
Click. Aquest aparell permet al client 
visualitzar i modifi car les franges horà-
ries i els valors per a cadascuna d’elles, 
i al programador, inserir les funcions 
lògiques necessàries perquè el sistema 
actuï de la manera que hem explicat.

Un altre projecte d’èxit de Novelec 
en combinació amb fabricants com 
JUNG, que aporten solucions domòti-
ques i d’automatització lògiques a tot 
tipus d’espais i reptes. 

PROJECTE DOMÒTICA DE L’APARCAMENT  
L’AVET DE LA PLATAFORMA DE SOLDEU

Automatització,
fàcil i a mida, 
per a edifi cis

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

donem forma



Industrials col·laboradors de l’edifici de l’aparcament l’Avet

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

www.telexarxes.net

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

J  864 890  ·  ¢  864 890  ·  Ç  cosofresl@andorra.ad

Av. Santa Coloma, 18 · Entresol C · AD500 Andorra la Vella



Industrials col·laboradors de l’edifici de l’aparcament l’Avet

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. SANTA COLOMA 60

ANDORRA LA VELLA 

AD500 ANDORRA 

T +376 807085

tresestudi@tresestudi.com 

www.tresestudi.com

Carrer de Lòria, 24
Tel. 843 639
Mòb. 321 639
AD600 Sant Julià de Lòria
(Principat d’Andorra)
electricabesoli@andorra.ad

ELECTRICITAT EN GENERAL
ELECTRODOMÈSTICS



Industrials col·laboradors de l’edifici de l’aparcament l’Avet

www.bellacer.com

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

tubs per micropilots

passadors Titan ferralla

xapes perfi lades

barres roscades i bulons

ferralla

xapes perfi lades

Schindler

Prat de la Creu, 79-81 · Edifici Les Granotes, baixos · AD500 Andorra la Vella  ·  Tel. 806 445  ·  www.schindler.com

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



NOU APARCAMENT CAMP DE CERÓ · LA CORTINADA

Pal·liar una mancança

65l’advARQUITECTURA

Amb la intenció de pal·liar la manca d’estacionament 
que patia el poble de la Cortinada, s’ha construït el nou 
aparcament Camp de Ceró, a la zona de les Massanelles, que 
disposa d’un total de 93 places d’aparcament convencionals, 
3 per a persones de mobilitat reduïda i 2 més per a vehicles 
elèctrics.

Conjuntament s’ha dut a terme la construcció d’un nou vial 
paral·lel a la carretera CG3, d’uns 140 metres, que connecta 
la urbanització de les Massanelles amb la carretera, així com 
la reconstrucció de la Callisa dels Batallats.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ
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63W, muntats sobre una colum-
na cilíndrica de 6 metres. 

A l’aparcament situat entre la 
CG3 i el vial, s’ha instal·lat una 
connexió per al carregador 
d’electricitat adjacent a les pla-
ces per a vehicles elèctrics.

Les barreres que delimiten l’apar-
cament són de fusta i les de via-
nants del vial són metàl·liques. 

ENGINYERIA: ENGITEC
CONSTRUCTORA: COPSA
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L’orografia del terreny ha condi-
cionat totalment el disseny de 
l’aparcament.

L’alçada que s’ha hagut de salvar 
entre la CG3 i el nou vial és de 12 
metres, i per no haver de realit-
zar murs massa alts, les places 
d’aparcament s’han disposat en 
paral·lel, en dues terrasses, al 
llarg d’aquest vial de connexió. 
La primera, situada entre la car-
retera CG3 i el vial, es disposa en 
dues plataformes d’una super-
fície de 2473 m2, amb entrada 

per la carretera general i sortida 
al vial superior; i la segona, amb 
una àrea de 735 m2, es troba ad-
jacent al nou vial del nivell supe-
rior, per on té els accessos. 

Ha calgut fer moviment de terres 
per perfilar aquestes dues plata-
formes.

En aquest nou vial, s’han dut a 
terme els treballs de xarxa de 
clavegueram i pluvials, els ser-
veis d’Andorra Telecom i l’enllu-
menat públic amb llums led de 

>>> Els murs s’han construït de maçoneria i el pavimentat al vial i 
aparcaments és asfàltic.

>>> El pavimentat de la 
Callissa és empedrat de 
granit.



Enginyeria i industrial col·laborador del nou aparcament Camp de Ceró · La Cortinada

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

 EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NOU APARCAMENT CAMP DE CERÓ A LA CORTINADA

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 

Electricitat, climatització, 
lampisteria, telecomunicacions, 

informàtica, seguretat 
i cartelleria digital

Carrer de Lòria, 12 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra

Tel. (+376) 801740
Fax. (+376) 801744

gruplomi@gruplomi.com

www.gruplomi.com
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La remodelació i reorganització 
del Carrer Major de La Massana 
té com a primer objectiu millorar 
l’accés de vianants des del centre 
de La Massana a la zona de les 
Escoles, per facilitar que els 
alumnes puguin accedir a peu 
d’una manera segura. 

TEXT: PAU IGLESIAS · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

CARRER MAJOR DE LA MASSANA

Ordenar l’espai urbà



73

Arquitectura l art de viure

72 l’adv ARQUITECTURA

>> L’asfalt de la voravia evita el risc de relliscada en un carrer que presenta molta pendent. Aquest asfalt està ta-
llat per les franges transversals de granit, amb la indicació dels pics de les muntanyes de la Parròquia. 

amb l’objectiu de crear un recor-
regut didàctic al llarg del carrer. 

Es substitueix l’enllumenat públic 
existent amb una base molt gran, 
per un fanal amb un bàcul esvelt 
que allibera molt espai de vora-
via en les zones més estretes. La 
lluminària passa a ser LED d’alta 
eficiència i amb uns difusors que 
distribueixen més homogènia-
ment la llum. 

El Carrer Major té un únic sentit de 
circulació en algunes franges ho-
ràries (relacionades amb l’escola). 

S’automatitza aquest tall en sentit 
baixada mitjançant la instal·lació 
d’una barrera automàtica i la se-
maforització dels punts d’accés al 
carrer.  

ARQUITECTE: Pau Iglesias
CONSTRUCTORA: LOCUBSA

Les voravies passen a ser con-
tinues en tot el seu recorregut, 
sent els vehicles que han de pas-
sar als carrers perpendiculars, els 
que han de passar per sobre de la 
voravia respectant la prioritat del 
vianant. Desapareixen graons, i 
punts estrets en tot el recorregut. 

Es millora el traçat del carrer, per 
facilitar l’entrada i circulació de 
vehicles al seu pas. El nou traçat 

permet disposar de voravia de 
granit, davant del Comú Vell, per 
donar-li la rellevància que li cor-
respon. 

Totes les franges perpendiculars 
de granit estan perfectament 
orientades vers els pics de les 
muntanyes de la parròquia de 
La Massana. Algunes d’elles por-
ten gravades en la pedra el nom 
i l’altura del pic al que assenyalen 

«el primer objectiu és millorar 
l’accés de vianants des del 
centre de La Massana a la zona 
de les Escoles, per facilitar que 
els alumnes puguin accedir a 
peu d’una manera segura»
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C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11
locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com
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Aquest projecte vol dotar 
d’identitat al Centre Històric de 
la Capital, mitjançant estratègies 
molt concretes que permetin 
ressaltar el caràcter de la zona. 

Es considera un sector de prioritat 
per a vianants, i per tant el pas de 
vehicles queda en un segon pla, i 
es considera únicament pas per a 
veïns. 

EMBELLIMENT DEL CARRER I PLACETA DEL PUIAL – ANDORRA LA VELLA

Ressaltar el caràcter històric

Es procedeix a realitzar una pavimentació pètria 
tipus granit d’una tonalitat fosca, col·locat en fran-
ges que s’articulen a partir dels canvis de plans de 
les façanes del carrer. Els canvis de pla es van es-
tructurant a tot el llarg del vial, de manera que amb 
una mateixa peça de pavimentació es pugui dotar 
de dinamisme i moviment al carrer. En paral·lel es 
procedeix a modificar el mobiliari urbà existent per 
elements unificats amb la resta de projecte, mateixa 
estratègia que segueixen les baranes i els elements 
de les jardineres.

Pel que fa a la il·luminació, es buscar dotar al Centre 
històric d’una il·luminació més característica, pro-
cedint a il·luminar des de terra les façanes que estan 
composades amb pedra del país, de manera que 
ressalti el caràcter històric de la zona. En la mateixa 
estratègia, s’il·luminen les zones arbrades amb dos 

punts de llum, de diferent alçada i característiques 
de manera que els punts verds de la zona prenguin 
major importància i escenifiquin l’espai.

Aquest barri, com a valor afegit, te un element ca-
racterístic i singular que és el petit altar de Sant 
Antoni de Pàdua, que es troba situat a la meitat del 
carrer. Es vol dotar d’escenografia aquest element, 
ressaltant-lo sobre la resta d’elements del mateix 
carrer. Aquesta estratègia s’efectua replicant el pa-
viment existent de carreus de granit de forma cúbica 
en el front de l’altar, de manera que forma una catifa 
davant del mateix Sant i visualment té una identi-
ficació clara respecte a la resta de composició del 
carrer. 

PROJECTE: EMBELLIMENT DEL CARRER I PLACETA DEL PUIAL
ARQUITECTURA: DATA Arquitectura
CONSTRUCTORA: UNITASTEXT: DATA Arquitectura · FOTOS: Joan Guillamat
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En 2016 començaven les obres per a la millora de la 
xarxa de separativa d’aigües de Santa Coloma, un 
projecte que es duria a terme en tres fases.

Abans de començar les obres, només hi havia un sol 
tub que recollia les aigües residuals i pluvials, que feia 
molts anys que estava en funcionament i es va detectar, 
que per resoldre problemes de recepció d’aigua era 
necessari fer aquesta separativa, que al mateix temps 
descarregava la xarxa existent aigües avall.

Així doncs, amb la tercera i última fase (de l’actuació 
A2) finalitzada a l’estiu, culmina aquesta millora de 
separativa.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA D’ENCLAR
SANTA COLOMA / FASE 3

NOVA 
RAMBLA

TRAM FINAL DE LA XARXA DE SEPARATIVA D’AIGÜES 
A L’ÀREA DE SANTA COLOMA

78 l’adv ENGINYERIA



de 300 m. En un inici estava previst 
un total de 123 metres linials de ga-
leria tècnica de formigó armat, que 
finalment han estat 48, a petició 
del Comú d’Andorra la Vella, do-
nada la demanda dels veïns d’agi-
litzar les obres, ja que el tenir una 
rasa oberta durant molt de temps, 
feia molt complicada l’entrada de 
camions als locals adjacents. 

Els 75 metres restants es van fer 
amb 2 tubs de 1000 mm de dià-
metre. 

Quant als serveis d’Andorra Te-
lecom, es va construir una rasa 
d’uns 210 metres.

Pel paviment d’acabat, també 
s’ha treballat una longitud de 300 

metres, més alguns carrers trans-
versals, on s’ha millorat la voravia, 
com la del carrer Camp Pauet. 

>>>A la part del costat del riu hi ha una jardinera d’uns 40 cm d’amplada, que delimita amb la carretera, seguida 
d’un carril bici i la voravia.
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PROJECTE: Av. Santa Coloma/ 
AV. d'Enclar. Fase 3
ENGINYERIA: Sinusenginy

COL·LABORADOR: Aurea

CONSTRUCTORA: COPSA

>>>A la part de muntanya, trobem la carretera, aparcament i voravia, amb 
algun arbre aïllat ja existent, que s’ha respectat.

De mobiliari urbà s’han 
col·locat bancs, i algun 
fitó d’acer inoxidable, per 
evitar que els vehicles 
circulin per la voravia.

80 l’adv ENGINYERIA

Els treballs que s’han dut a terme 
al tram entre la Borda Mateu i la 
cruïlla fins al carrer Gil Torres, de 
poc més d’un quilòmetre, han con-
sistit en la continuació de la segona 
fase, és a dir, la separació i recolli-
da de les aigües pluvials i residuals 
d’aquesta zona, i l’embelliment de 
l’avinguda ha continuat exacta-
ment igual, amb la diferència que 

en aquesta fase es va demanar que 
s’integressin els arbres existents, i 
en lloc de fer com una jardinera 
més o menys contínua, s’ha optat 
per respectar els arbres que hi ha-
via, fent unes 4 jardineres.

Pel que fa a serveis (aigua pota-
ble, aigua residual, aigua pluvial), 
aquesta fase ha tingut una longitud 



Enginyeria i industrial col·laborador de l’embelliment de l’Avinguda d’Enclar · Santa Coloma

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE L‘EMBELLIMENT DE L’AVINGUDA D’ENCLAR / SANTA COLOMA

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

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

www.sinusenginy.com

EMBELLIMENT DE L’AV. D’ENCLAR

ESPECIALISTES EN MARCATGE D’ASFALT AMB PLANTILLES ESPECIALS

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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L'antic mur escullera 
estava fet amb 
pedra seca (sense 
rejuntar amb morter 
o formigó)

S’han dut a terme les obres de substitució del mur 
escullera de contenció al PK-3 de la CS-520 de 
Comallemple, que estava en mal estat, provocant 
que el talús fora inestable. El nou mur que s’ha 
construït de maçoneria (pedra i formigó) per donar 
més seguretat a la via, té una longitud de 130 m. 
També s’hi ha col·locat una nova tanca de seguretat.

TEXT: REDACCIÓ  · FOTOS: GRUP HERACLES

CS-520 DE COMALLEMPLE · ARINSAL

NOU MUR 
DE CONTENCIÓ

L’antiga escullera estava recol-
zada sobre el talús de terra, per 
la qual cosa s’ha realitzat una 
excavació vertical per fases, 
amb uns ancoratges provisio-
nals per aguantar la carretera, i 
anar a buscar el substrat rocós, 
on s’hi ha sostingut el nou mur 
de maçoneria. 

A la zona on s’ha trobat la roca 
s’hi ha recolzat el mur directa-
ment, i amb la que es trobava 
més al fons, s’ha fet una fona-

mentació profunda amb micro 
pilotatge.

Per executar aquestes obres 
sense tallar la circulació del 
trànsit, es va tancar un sol carril 
de circulació, deixant pas alter-
natiu. 

PROJECTE: 
Mur escullera de contenció al PK-3 
de la CS-520 de Comallemple
CONSTRUCTORA: UNITAS
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Per donar un millor servei i atendre els usuaris amb més celeritat, la CASS ha dut a 
terme la remodelació de la zona d’atenció al públic de la planta baixa.

Les directrius del projecte van ser la de millora de l’accessibilitat, el confort gene-
ral dels usuaris, i la redistribució de l’espai d’atenció al públic (telefònica i presen-
cial) de la zona de passadís de treball intern i la compartimentació de l’àrea d’arxiu, 
pel que fa a protecció contra incendis, donant una nova imatge.

La superfície construïda ha estat de 326,22 m2, amb una configuració aproximada-
ment rectangular. La façana que dóna al carrer Joan Maragall també ha format part 
de la reforma.

TEXT: REDACCIÓ · FIGURES: BAU ARQUITECTURA · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

REMODELACIÓ PLANTA BAIXA DE LA CASS

Millora del servei

S-01

S-02
S-03

>>Planta general >>Secció longitudinal
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S’ha confeccionat un moble de re-
cepció a mida, que s’ha col·locat 
enmig de l’espai, amb tres llocs 
d’atenció, un d’ells adaptat a per-
sones amb mobilitat reduïda, defi-
nint les zones de circulació, atenció, 
d’espera, per omplir documentació, 
organitzant les circulacions al seu 
voltant. I s’ha ampliat la zona d’en-
trada per a una millor circulació.

L’àrea original comptava amb un 
passadís posterior tancat per una 
mampara separadora de vidre que 
connectava amb l’arxiu. Aquest pas 
s’ha eliminat per fer l’espai central 
més ampli i s’ha tancat l’arxiu amb 

una divisòria resistent al foc (per re-
queriment de la propietat).

La paret que va quedar un cop eli-
minat el passadís, s’ha utilitzat com 
un element de nova imatge, tractant 
la seva materialitat i il·luminació.

Per fer més acollidor l’espai, s’han 
col·locat principalment revesti-
ments i elements decoratius de 
fusta.

A causa dels problemes acústics 
que presentava la zona d’atenció 
telefònica, s’ha instal·lat un nou fals 
sostre atenuador.

Per a una millor eficiència energèti-
ca, els tancaments i vidre de façana 
s’han substituït per un doble vidre 
corb, i un triple en el lateral de l’ac-
cés. També s’ha realitzat una millora 
en l’aïllament tèrmic de façana i en el 
retorn dels forjats.

La il·luminació a base de LEDs crea 
un ambient confortable i càlid, apor-
tant un estalvi energètic considera-
ble. 
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>>Moble recepció vista axonomètrica
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LLEGENDA MOBILIARI (RECEPCIÓ)

Sortida de dades.

Sortida telefónica.

Endoll llocs de treball.

Obertura superior oberta.S-01

S-08

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

Pefil quadrat metàl·lic (30x30x4 mm)

Obertura inferior oberta.

i taps de goma protectors.

Portes batents.

Taulell de fibres de densitat mitja 30mm.

Pefil quadrat d'acer (50x50x4 mm), acabat natural amb imprimació antioxidant incolora

0.4 m 0.8 m 1.6 m0 m

26 de Novembre de 2018

Mobiliari recepció. Tall planta 1D02 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall planta 2D02 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall planta 3D02 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall planta 4P4 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall secció 3S3 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall secció 2S2 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall secció 1S1 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Alçat 2A2 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Alçat 3A3 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Alçat 1A1 A1: 1/20
A3: 1/40

ALÇATSSECCIONS
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Equips informàtics.

Taulell acabat lacat fusta de pí.

Impresores 35x40 cm x 30 cm alçada.

S-11

S-12

S-13

Mostrador minusvàlids.

Sortida de documentació.

Taulell acabat lacat blanc trencat (igual que paviment).

Mostrador volants de desplaçament.

Suport penjat per equips informàtics.S-14

S-05

S-14

S-02

S-04 i S-10

S-09

S-02

S-04 i S-10

Mobiliari recepció. Vista axonométrica 1VA1 A1: -
A3: -

Mobiliari recepció. Vista axonométrica 2VA2 A1: -
A3: -
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LLEGENDA MOBILIARI (RECEPCIÓ)

Sortida de dades.

Sortida telefónica.

Endoll llocs de treball.

Obertura superior oberta.S-01

S-08

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

Pefil quadrat metàl·lic (30x30x4 mm)

Obertura inferior oberta.

i taps de goma protectors.

Portes batents.

Taulell de fibres de densitat mitja 30mm.

Pefil quadrat d'acer (50x50x4 mm), acabat natural amb imprimació antioxidant incolora

0.4 m 0.8 m 1.6 m0 m

26 de Novembre de 2018

Mobiliari recepció. Tall planta 1D02 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall planta 2D02 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall planta 3D02 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall planta 4P4 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall secció 3S3 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall secció 2S2 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Tall secció 1S1 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Alçat 2A2 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Alçat 3A3 A1: 1/20
A3: 1/40

Mobiliari recepció. Alçat 1A1 A1: 1/20
A3: 1/40
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Equips informàtics.

Taulell acabat lacat fusta de pí.

Impresores 35x40 cm x 30 cm alçada.

S-11

S-12

S-13

Mostrador minusvàlids.

Sortida de documentació.

Taulell acabat lacat blanc trencat (igual que paviment).

Mostrador volants de desplaçament.

Suport penjat per equips informàtics.S-14
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Mobiliari recepció. Vista axonométrica 1VA1 A1: -
A3: -

Mobiliari recepció. Vista axonométrica 2VA2 A1: -
A3: -

PROJECTE: 
Remodelació planta baixa de la CASS
ARQUITECTURA: Bau Arquitectura
CONSTRUCTORA: URCOSA



Arquitectura i empresa constructora de la reforma de la CASS Industrials col·laboradors de la reforma de la CASS

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

Empresa constructora de la reforma de la
CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social)

Naus Espot, carrer dels Barrers 26-32, nau 3G · AD500 Santa Coloma · Andorra · Tel. +376 865 360 · Mòb. +376 681 680 · fusteria@varenova.com
FUSTERIA EN GENERAL

(+376) 37 04 45   /   mburgues@bzarquitectura.com   /   www.bauarquitectura.com

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

Blau càlid

TEXT: GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE
FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

El nou centre d’atenció s’ubica a la canto-
nada de la planta baixa de l’edifici Pic del 
Pla de l’Estany del conjunt d’edificis Prat 
Condal, a Santa Coloma. Es tracta d’un es-
pai lluminós que s’ha treballat amb tona-
litats blaves i elements puntuals de fusta 
que el fan agradable i acollidor. 

La intervenció no s’ha limitat a un treball 
d’interiorisme, ja que també s’ha aprofitat 
per millorar l’eficiència energètica del lo-
cal per tal que tingui un consum energètic 
baix, alhora que s’ha millorat el confort. 
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>>> El blau també apareix en les rajoles, paviments i revestiments de les zones humides.

«... s’ha treballat amb llums rasants 
amagats en l’arrambador a la zona de 
pas, pantalles LED per a les zones de 
treball i llums circulars en les sales 
d’espera i la sala polivalent.»

>>> Panells de 
gran format en els 
arrambadors dels 
passadissos evocant 
el color corporatiu 
del SAAS.

ORGANITZACIÓ 

L’espai destinat al centre de salut 
parteix d’unir dos locals que hi 
havia a la planta baixa del mateix 
edifici. 

Una de les decisions inicials del 
projecte va ser mantenir la paret 
de separació entre els dos locals 
per organitzar la distribució del 
nou centre de salut. 

En un costat s’hi ubiquen les sa-
les que requereixen ventilació i 
llum natural: una sala per a l’edu-
cador social, dues sales d’infer-
meria, una consulta mèdica i una 
gran sala polivalent d’educació 
per a la salut; i en la zona més 

interior del local s’hi ubica la re-
cepció amb sala d’espera i les zo-
nes de servei. 

Per fer les connexions entre els 
dos costats de la paret es fa un 
tall a tota l’alçada per ubicar-hi la 
porta i una tarja de vidre que per-
met il·luminar el passadís. 

Aquestes grans portes es cons-
trueixen en una sola peça de fus-
ta que incorpora tant la tarja de 
vidre com la porta i s’ha aprofitat 
per gravar la senyalització en un 
lateral amb una màquina de tall 
per control numèric.    
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per tal de reduir la demanda 
energètica amb actuacions pas-
sives, s’ha reforçat l’aïllament 
que hi ha a la façana amb un nou 
gruix d’aïllament per la cara inte-
rior i així s’ha aprofitat per pas-
sar les noves instal·lacions sense 
necessitat de perforar la paret 
existent. 

Donada la gran quantitat de su-
perfície d’obertures que hi ha, 
s’ha optat per substituir les fines-
tres existents per unes de noves 
més eficients amb triple vidre. En 
aquest cas no es tractava única-
ment de reforçar l’aïllament, sinó 
que calia evitar el sobreescalfa-
ment de les sales a l’estiu degut 
a l’elevada exposició solar del 
local, amb molta façana al sud. 
Així, s’ha optat per utilitzar uns 
vidres amb un factor solar ele-
vat i també s’han incorporat uns 
estors per l’exterior per tal d’om-
brejar les finestres i filtrar part de 
la radiació solar.

Pel que fa als sistemes actius, s’ha 
instal·lat un sistema de ventilació 
mecànica amb recuperador de 

calor per tal de garantir una bona 
qualitat de l’aire interior de ma-
nera eficient. Així, l’aire que s’ex-
pulsa intercanvia la temperatura 
amb el que s’introdueix per tal de 
temperar-lo. També s’ha renovat 
el sistema de climatització.

MATERIALS

En l’elecció dels materials s’ha 
optat per combinar el color blau 
(que recorda la gràfica del SAAS) i 
la calidesa de la fusta en l’interior 
de les sales. El blau s’ha treballat 
amb diferents textures: rajoles en 
les sales humides, tant en terra 
com en parets, i panells de gran 
format en els arrambadors dels 
passadissos i mobiliari. 

En les sales s’ha treballat amb un 
arrambador de fusta perimetral 
que té continuïtat en les parts 
baixes del mobiliari.  

La privacitat de les consultes 
s’aconsegueix amb uns estors 
que faciliten el control de les vi-
suals i una franja de vinils exteri-
ors amb la retolació del SAAS.

Pel que fa a la il·luminació de 
l’espai, s’ha treballat amb llums 
rasants amagats en l’arrambador 
a la zona de pas, pantalles LED 
per a les zones de treball i llums 
circulars en les sales d’espera i la 
sala polivalent. 

En aquestes sales també s’hi ha 
previst un fals sostre acústic amb 
perforacions circulars que juga 
amb els cilindres de llum que 
s’han col·locat de manera més 
aleatòria. Així s’aconsegueix un 
bon confort acústic en les zones 
més concorregudes. 

PROJECTE: CAP Santa Coloma
ARQUITECTE:
Ginjaume Arquitectura i Paisatge
CONSTRUCTORA: PIDASA



Industrials col·laboradors del CAP de Santa Coloma

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

PIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEISPIDASA
CONSTRUCTORA

SERVEIS

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

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad



Industrials col·laboradors del CAP de Santa Coloma

Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra)
Mòb +376 32 30 38 · +376 32 30 48 · +376 37 36 50 · Fax  +376 83 27 20 · lampisteriaencamp@andorra.ad 

L’experiència és un grau

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

ANYS

1989-2019

Ctra. de la Comella
Encorces de Can Nyerro, núm. 7
AD500 Andorra la Vella

J +376 845 935
n +376 331 972
 Ç   jcrespo@andorra.ad

INXOR S.L.

Ctra. de la Comella, 136 · 1a planta, despatx 1 · AD500 ANDORRA LA VELLA · Tel. (+376) 818 380 · Mòb. (+376) 361 182 · inxoradministracio@andorra.ad

IMPERMEABILITZACIONS · REHABILITACIÓ DE FAÇANES · PAVIMENTS · FIBRES DE CARBONI · PATOLOGIES DE FORMIGÓ · MICROCIMENTS
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S’ha obert la primera sala de jocs de realitat virtual d’Andorra. L’empresa 
Zero Latency, el centre de realitat virtual més avançat del món, s’ha 
instal·lat a Caldea, en un local de més de 400 m2 que s’ha adequat per 
acollir un espai d’aquestes característiques.

Les obres del centre han consistit en l’adequació del local a un centre de 
realitat virtual. Una de les característiques que diferencia aquesta obra 
d’altres, és la formació d’una pista de joc “Game Area” amb un paviment 
especial de vinil i un revestiment de parets amb lones tensades amb un 
disseny i gràfics especials perquè informàticament es pugui programar i 
jugar a tots els jocs de Zero Latency.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

ZERO LATENCY · ESCALDES-ENGORDANY

Realitat virtual
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El centre es distribueix en tres 
espais molt clars:

· La zona destinada a recepció 
per a compra d’entrades, ven-
ding de begudes, amb zona de 
mobiliari de cadires i taules i 
zona  de serveis higiènics. Amb 
una superfície de 88 m², pavi-
mentada amb gres porcellànic. 
Les parets perimetrals estan pin-
tades amb pintura plàstica. Les 
parets dels banys estan revesti-
des amb gres porcellànic.

· La sala de formació on s’explica 
als jugadors com funciona cada 

joc i els aparells que et con-
necten al joc i que portes quan 
jugues. Superfície total aproxi-
mada 17 m². Aquesta zona està 
pavimentada amb gres porcellà-
nic. Les parets perimetrals estan 
pintades amb pintura plàstica de 
color negre mat.

· La sala de joc, amb una superfí-
cie de 225 m² de pista de joc, on 
poden jugar fins a 8 jugadors al-
hora en un mateix joc. També hi 
ha una zona “Game Master” des-
tinada a la persona que controla 
el joc amb una superfície total 
aproximada de 12 m². Les parets 

i sostres s’han pintat amb pin-
tura plàstica de color negre per 
donar-li un aspecte industrial i 
emfatitzar totes les instal·lacions 
vistes que estan ordenades i col-
locades linealment amb una dis-
tribució específica.

Pel que fa a la il·luminació, s’han 
creat dos ambients mitjançant 
làmpades amb bombetes de 
màxima eficiència energètica  
LED, un a la zona de recepció i un 
altre a la de joc.

A l’entrada principal, on està 
ubicada la recepció, aprofitant 

A la recepció s’ha volgut 
donar un caliu de zona virtual 
i s’han instal·lat tires LEDS en 
els  graons de les escales i en 
zones puntuals de les parets.
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l’alçada de 4 m, s’ha realitzat un 
sostre amb diferents làmpades 
rodones penjades, projectades 
en diferents diàmetres de 60 cm 
fins a 1250 cm, amb potències 
que oscil·len entre els 40 W i 120 
W. En aquest espai s’ha volgut 
donar un caliu de zona virtual i  
s’han instal·lat tires LEDS en els  
graons de les escales i en zones 
puntuals de les parets.

A la zona de joc s’han col·locat 
pantalles quadrades penjades 

de 60 X 60 cm, amb una potèn-
cia de 36 W també en bombeta 
LED.

La climatització, s’ha realitzat 
mitjançant un sistema d’aerotèr-
mia, compost d’una unitat exte-
rior amb bomba de calor i d’uni-
tats interiors tipus Cassette. En 
aquest local s’ha optat  per tenir 

una bona renovació d’aire i amb 
màxima eficiència energètica, 
mitjançant un recuperador de 
calor. 

Els elements higiènics dels banys 
s’han realitzat amb sanitaris sus-
pesos per a un millor manteni-
ment. 

DESPATX TÈCNIC I INTERIORISME: BAC Arquitectura
Tècnics: Josep Antoni Alcántara i Marc Barber
CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS MARINÉ

Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 821 163
info@construccionsmarine.com
www.construccionsmarine.com

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

UTE CONSTRUCCIÓ ZERO LATENCY



Industrials col·laboradors del Zero Latency Industrials col·laboradors del Zero Latency

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

IMPRESSIÓ DIGITAL PETIT I GRAN FORMAT
LONES PUBLICITÀRIES – VINILS – RÈTOLS – PANTALLES LED – IMATGE CORPORATIVA

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

Antic Camí Ral núm. 22b · AD500 Andorra la Vella · T +376 868505 · F +376 868434 · totled@totled.com · www.totled.com 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 del Zero Latency

Més de 60 anys 1951-2019

1968
2019

Prat de la Creu, 94 · Tel +376 86 97 65 · AD500 Andorra la Vella · info@mobiplusandorra.com · www.mobiplusmuebles.com
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La construcció de 6 habitatges pati forma part del projec-
te de reforma global i ampliació de l’edifici existent situat 
a l’Avinguda Meritxell número 100, cantonada amb el Pas-
satge d’Europa d’Andorra la Vella. 

Originalment l’edifici tenia un ús exclusivament comerci-
al i amb el projecte de reforma i ampliació, s’ha pràctica-
ment duplicat la superfície existent i s’ha convertit en un 
edifici multifuncional complementant l’ús comercial amb 
el d’oficines i habitatges en la darrera planta. Aquesta 
diversitat d’usos contribueix a enriquir el teixit urbà del 
centre d’Andorra la Vella.

EDIFICI BOLET · HABITATGES PASSATGE D’EUROPA 1 · ANDORRA LA VELLA

IMPLUVIUM 
TEXT: GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE, ARTEKS ARQUITECTURA · FOTOS: MIQUEL MERCE · ÒSCAR LLAURADÓ
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Per donar resposta al repte de 
tenir un edifici molt profund amb 
façana només a un dels costats, 
aprofitant que els habitatges es 
troben en la darrera planta, es 
planteja un concepte d’habitatge 
amb el pati com a protagonista. El 
pati és un element molt mediter-
rani, que ja en l’època romana ha-
via tingut un paper rellevant en els 
espais domèstics, però que en l’ar-
quitectura contemporània ha que-
dat relegat a un segon terme molt 
funcional (ventilar i donar llum) 
però habitualment poc estètic. 

Així, es decideix recuperar el 
pati com a element protagonis-
ta dotant cada habitatge del seu 
propi pati. Aquest, organitza i 
estructura l’espai al seu voltant, 
permetent visions creuades en-
tre diferents estances del ma-
teix habitatge i aconsegueix que 
l’habitatge es miri a sí mateix. Es 
tracta d’un retall de cel, aïllat de 
l’exterior que permet intimitat i 
recolliment. 

D’altra banda la sala d’estar 
també té una visió molt més  
paisatgística a través de dos 
grans finestrals que donen a la 
terrassa. 

LLUM NATURAL I 
BIOHABITABILITAT
En el projecte es parteix de la 
premissa de dotar de llum na-
tural totes les estances dels 
habitatges. No es tracta només 
d’una voluntat de minimització 
del consum elèctric sinó que su-

posa un gran salt de qualitat en 
l’habitatge i també a nivell de bi-
ohabitabilitat ja que la llum na-
tural permet sincronitzar bé el 
ritme circadiari dels habitants. 

També s’han utilitzat pous de 
llum que condueixen la llum na-
tural a l’interior, molt més agra-
dable que l’elèctrica. 

Els materials que s’han escollit 
en el projecte també s’han se-
leccionat tenint en compte cri-



teris de biohabitabilitat per tal 
de millorar el confort de les per-
sones que hi viuran sense afec-
tacions a la seva salut. S’ha pri-
oritzat la utilització de materials 
naturals amb una baixa petjada 
ecològica i amb poca afectació 
per a la salut de les persones. A 
tall d’exemple, en l’interior dels 
habitatges per l’aïllament s’han 
utilitzat panells de cotó reciclat 
donant una segona vida a un re-
sidu i totes les pintures són eco-
lògiques, lliures de formaldehids 
i de partícules en suspensió. Per 
a les façanes, tant de les terras-

ses com dels patis, s’ha utilitzat 
la fusta natural donant continuï-
tat al material que ja existia en la 
façana de l’edifici original. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
En el projecte també s’han im-
plementat estratègies d’actuació 
actives i passives plantejades 
per aconseguir reduir la deman-
da d’energia i fer els habitatges 
més eficients i confortables. 

D’una banda s’ha realitzat una 
envolupant tèrmica molt aïllada 
tant en elements opacs com fus-

teries i s’ha realitzat un protecció 
solar en la façana oest amb per-
sianes orientables per tal d’evi-
tar el sobre escalfament a l’estiu. 
Amb el pati, s’aconsegueix fer 
ventilació creuada.

Pel que fa als sistemes actius, 
s’ha realitzat amb un sistema 
d’aerotèrmia d’alta eficiència 
energètica per la producció de 
climatització i d’ACS que alimen-
ta un terra radiant que escalfa a 
l’hivern i serveix de refrigeració a 
l’estiu. 
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PROJECTE: HABITATGES PASSATGE D’EUROPA 1
ANY: 2019  ·  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  677 m²
PROMOTOR: Rialp Patrimoni, SA
ARQUITECTES: 
GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE (Lluís Ginjaume)
ARTEKS ARQUITECTURA (Gerard Veciana i Beti Faura)

COL·LABORADORS: Andreu Canut, Joan Font, Marina Chillon, Laura Doino, Miquel Burgués
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: Beal AEC (Xavier Beal)
CONSTRUCTORA: AUXINI 



Enginyeria d’estructures i iIndustrial col·laborador de l’Edifici Bolet · Andorra la Vella

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

enginyeria d’estructures

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

emangroup@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma



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

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

MAT. CONSTRUCCIÓ – FERRETERIA

ESTORES TÈCNIQUES NOVOMAT

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

ESPECIALISTES EN AÏLLAMENT DE COBERTES, TERRASSES I XAPA LÍQUIDA

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

REVESTIMENT DE FAÇANES
MUR CORTINA  ·  ALUMINI  ·  FERRO
ACER INOXIDABLE
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Avda. Santa Catalina, 160

30150 La Alberca (Murcia) España

T +34 968841947

cmbarcelo@cmbarcelo.com

www.cmbarcelo.com



Industrial col·laborador de l’Edifici Bolet · Andorra la Vella

Respectuós amb el medi ambient
Menors emissions de CO2 gràcies a la 

tecnologia Bluevolution

Alt rendiment
Major estalvi d’energia i millor 

classe energètica

Control total
Fàcil confi guració, monitorització i 

manteniment a través d’una intuïtiva 
interfície

Nou disseny
Un disseny totalment nou per adaptar-se 

perfectament a qualsevol espai

Dimensions reduïdes
Ocupa poc espai i la seva 

instal·lació és molt senzilla

CONTROL A 
TRAVÉS D’UNA 

APLICACIÓ

Nova Bomba de calor
Daikin Altherma 3

DELEGACIÓ A ANDORRA

 T +376 822198 · M +376 364 661
daikin@andorra.ad

impal@andorra.ad
Mòbil (+376) 354 289

Fibra de 
carboni

Aïllamentss

Impermea-
bilitzacions

Impermeabilització 
de terrasses 
i cobertes planes

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

EDIFICI BOLET  /  PERSIANES REPLEGABLES I ORIENTABLES  /  INSTAL·LACIÓ REALITZADA PER COPECO
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Industrials col·laboradors de l’Edifici Bolet · Andorra la Vella Industrials col·laboradors de l’Edifici Bolet · Andorra la Vella

CTRA. de la Margineda _ LOCAL 3 planta baixa _ AD500 Andorra la Vella _ Principat d’Andorra _ TEL. +376 721 100 _ FAX +376 725 500 _ info@termicperalba.com _ www.termicperalba.com

722 643  ·  33 28 66  ·  32 32 34  ·  frealon@andorra.ad
AV. SALOU · CARRER DE LES COSTES, 13 · BAIXOS · AD500 ANDORRA LA VELLA
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Un dels grans reptes del sector de la construcció 
és la millora de les prestacions, l’habitabilitat i el 
confort dels edificis a través d’un consum d’energia 
més baix que faci possible la sostenibilitat a llarg 
termini.

I és amb aquesta finalitat que s’ha dut a terme 
aquest projecte. Es tracta d’un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres, orientat a ponent en una trama ur-
bana consolidada d’alta densitat d’edificació.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

EDIFICI AYERBE · ESCALDES-ENGORDANY

Alta eficiència energètica



L’edifici consta de 10 habitatges, dos 
per replà, excepte en la 5a i 6a plan-
ta, que en tenen un. 

El disseny interior planteja espais 
lliures i lluminosos, generant sensa-
ció d’amplitud, funcionalisme i co-
moditat. 

La planta baixa i primer soterrani es-
tan dedicats a ús comercial, i el segon 
soterrani està destinat a aparcament.

La composició de la façana cerca la 
integració amb la trama urbana i el 
contrast entre plens i buids. El para-
ment es materialitza amb una fulla 
exterior de grans dimensions, llisa i 
lleugera, de panells de gres i baranes 
de vidre enrasades. Les obertures de 
composició vertical i unitària, estan 
enrasades a l´interior per accentuar 
el contrast amb el parament exteri-
or i optimitzar la protecció solar.  Els 
brancals i llindes de color corten en-
fatitzen el gruix dels murs de façana.

La façana principal està alineada 
amb els edificis veïns, tant en se-
paració de la vorera com en alçada 
i cerca la integració amb l’entorn i 
l’afirmació del caràcter urbà mitjan-
çant la disposició d’obertures de pro-
porció vertical que integren àmplies 
terrasses en els extrems i la utilització 
de materials amb textures i colors en 
consonància. 

El fet que es tracti d’una envoltant 
contínua i sense geometries molt 
complicades permet que es pugui 
aïllar degudament i no es generin 
ponts tèrmics. D’aquesta manera, 
assegura el confort a l’interior.
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>>>Amb temperatures 
pròximes a 0 ºC, la 
majoria d’habitatges 
continuen sense fer ser-
vir la calefacció, amb 
una temperatura de 
confort interior de 21,5 
ºC garantida tot l’any.

Habitatges 
d’alta eficiència 
energètica amb 
etiqueta A
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L’eficiència energètica és un dels 
punts forts del projecte, i s’incorpo-
ren mesures tant passives com ac-
tives per aconseguir la certificació 
energètica A. Les mesures passives 
amb què compta el projecte són: 
façana ventilada de panells de Ne-
olith, per optimitzar el confort d’es-
tiu, persianes de lames per evitar la 
radiació solar de ponent i baranes 
de vidre que ajuden a aprofitar al 
màxim l’entrada de llum donada la 
presència d’una sola façana.

Pel que fa a les mesures actives, es 
proposa ventilació doble flux que 
garanteix un aire interior net, salu-
dable i una climatització eficient i de 
baix cost.

La simultaneïtat de totes aquestes 
decisions amb el disseny arquitec-
tònic es reflecteix en un conjunt 
d’avantatges com la reducció del 
consum energètic i emissions de 
CO2, i una millora del confort i habi-
tabilitat interior.  

ARQUITECTURA: Jordi Cornella · ENGINYERIA: Eva M. Dalmau

Enginyeria i industrial col·laborador de l’Edifici Ayerbe · Escaldes-Engordany

edalmauj@coac.net

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

Crtra. dels Cortals, Naus industrials OCIVISA, nau 2ES · AD200 Encamp · Andorra · Tel. 334 611 · Tel. 82 00 28 · Fax. 82 06 99 · fusteriapau@gmail.com

Mobles a mida   //   Parquets   //   Cuines   //   Tot derivat de fusta



Industrials col·laboradors de l’Edifici Ayerbe · Escaldes-Engordany

marmesa@andorra.ad · T 722 405 · C. DE LA PLANA, S/N · AD500 SANTA COLOMA
mesa@mesa.ad · T 720 077 · AV. ENCLAR, 67 · AD500 SANTA COLOMA

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

Industrial col·laborador de l’Edifici Ayerbe · Escaldes-Engordany



REFORMA HOTEL METRÒPOLIS · ESCALDES-ENGORDANY

Caràcter 
avantguardista

Amb la creació d’un mur cortina, 
l’hotel s’ha obert a l’exterior. 
Les franges de colors creen un 
element diferenciador i un punt 
d’atracció. 
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En la recerca d’una personalitat pròpia, els hotels han 
passat del que és neutre i asèptic a un estil molt més 
personal, perseguint un interiorisme perdurable en 
el temps que deixi empremta en l’hoste perquè torni 
a l’allotjament. Amb aquesta idea en ment, l’hotel 
Metròpolis d’Escaldes-Engordany ha experimentat 
un procés de renovació a les plantes d’habitacions, 
planta baixa i façanes, per donar-li un caràcter més 
avantguardista.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: HOTEL METROPOLIS
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Tota la planta baixa, lobby, recep-
ció, administració, bar restaurant 
i cuina industrial es redistribuei-
xen per adequar-les a les neces-
sitats actuals, creant espais més 
diàfans i acollidors. Les zones de 
circulació, on s’han utilitzat fran-
ges verticals de colors en les zo-
nes de pas, com a indicadors dels 
recorreguts i accessos verticals, 
s’han separat amb una paret de 
fusta natural del lobby, que s’ha 
tractat amb materials més càlids 
i nobles com són la fusta natural 
i el paviment de moqueta, creant 
un espai agradable i confortable.

La zona del bar i del restaurant 
menjador s’han adequat per po-
der donar servei tant als clients 
de l’hotel com als externs, aug-
mentant la seva capacitat i creant 

un segon accés independent al 
restaurant, espai que s’ha obert al 
riu per mitjà d’un mur cortina en 
tota la façana, que aconsegueix 
integrar els espais interiors amb 
l’exterior, tant en les zones d’ús 
públic com a les habitacions prin-
cipals de l’hotel.

Les finestres existents i els revesti-
ments d’acabats, s’han substituït 
per altres amb millors prestacions 
tèrmiques, acústiques i energèti-
ques, que han permès actualitzar 
l’estètica de l’immoble i  aconse-
guir la unitat de l’edifici.

Les franges verticals de colors a 
la façana han creat un element 
diferenciador i generat un punt 
d’atracció a l’hotel, produint un 
joc de colors entre el dia i la nit. 

>>Joc de colors per aconseguir una modernització de l’hotel, i crear unitat 
a l’edifici.

>>Tractament interior 
amb fusta natural i fusta 
pintada, introduint els 
colors de l’exterior.
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L’hotel disposa d’un total de 55 
habitacions, totes reformades se-
guint amb l’estil avantguardista, 
on tecnologia i modernitat es con-
juguen amb comoditat. Els colors i 
les terminacions són summament 
importants, línies senzilles i espais 
amplis i lluminosos, on la pintura 
ha tingut un gran protagonisme, 
segons la ubicació, el color i la tex-
tura usats a cada zona.

La decoració de la planta d’habita-
cions s’ha basat en la conjunció de 
tres materials principals com són 
la fusta, la pedra i el vidre.

La il·luminació juga un paper molt 
important, tant en els passadissos 
com en els dormitoris, on les co-
lumnes verticals de leds utilitzats 
com a llum difusa creen un ambi-

ent càlid i acollidor. L’emplafonat 
en aquestes dues zones s’ha fet 
amb roure emblanquit, i tant els 
paviments com els revestiments en 
banys s’han realitzat en Neolith®. 

El vidre pren protagonisme: portes 
corredisses, tancaments interiors 
i de dutxes, i les parts superiors 
dels mobles de cada habitació 
són d’aquest material, jugant en-
tre tons mats, translúcids i trans-
parents, segons la zona, aportant 
lleugeresa a l’estança. 

>>Espais en què conviuen en 
perfecta harmonia la modernitat, 
amb la comoditat i funcionalitat. 

>>Banys amb una estètica 
moderna i un caràcter 
marcadament urbà i funcional.
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Industrials col·laboradors de l’Hotel Metròpolis · Escaldes-Engordany

Av. de Salou · c/ Les Costes · Magatzems Cervós, local 4-5 · AD500 ANDORRA LA VELLA  ·  fusteriaferri@andorra.ad  ·  Tel. 725 827 · Fax. 722 827

Fusteria Ebenisteria

Antic Camí Ral núm. 22b · AD500 Andorra la Vella
T +376 868505 · F +376 868434 · totled@totled.com

www.totled.com

Nous sistemes d’instal·lació i gestió de continguts per televisió 

A L’AVANTGUARDA DE LES NOVES TECNOLOGIES

Terravella, 21, local 1 · AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 824 432  · Mòb. +376 328 248 · sielec@andorra.ad

TV - SATÈL·LIT · ÀUDIO - VÍDEO · VIGILÀNCIA - CTTV
FIBRA ÒPTICA · WIFI - XARXES · MEGAFONIA  · SONORITZACIÓ



Industrials col·laboradors de l’Hotel Metròpolis · Escaldes-Engordany Industrials col·laboradors de l’Hotel Metròpolis · Escaldes-Engordany

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

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

Instal·lacions Sanitàries  NUÑEZ S.L.

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

ESPECIALISTES EN  PAVIMENTS, XAPA LÍQUIDA, 
VISCOLÀSTICA I MOQUETES

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

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

INSTAL·LACIONS
REPARACIONS
ELECTRODOMÈSTICS
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La primera impressió és crucial, i més en el sector de l'hostaleria. Afegir tecnologia en els allotjaments turístics, 
ja siguin hotels, apartaments de lloguer de vacances o cases rurals, ofereix als hostes una experiència de 
qualitat, assegurant el bon funcionament dels serveis que se'ls ofereix. L'automatització, a més, permet a gestors, 
propietaris i personal de manteniment, tenir un major i millor control de totes les funcions.

 HOTEL METRÒPOLIS · DOMÒTICA

Hotel automatitzat
Es combinen funcions pròpies de 
cada habitació amb funcions ge-
nerals de l'edifi ci, de manera que el 
control és complet i es realitza des 
d'una mateixa plataforma, perme-
tent la comunicació contínua amb 
tots els dispositius.

Condicions i benestar general
Totes les dades sobre temperatu-
res, humitat, qualitat d'aire, es re-
gistren i es visualitzen en qualsevol 
moment. Davant de qualsevol ano-
malia, s'alerta immediatament a 
gerència per a una ràpida actuació.

Detecció incendis i inundació
La instal·lació de detectors de fum, 
d'inundació i sensors de tempera-
tura permeten monitoritzar de for-
ma constant l'edifi ci. 
Qualsevol incidència detectada, 
l'edifi ci reacciona (àudio, llums ...) i 
s'alerta a gerència i al personal res-
ponsable.

Manteniment automàtic
Durant les èpoques de baixa ocupa-
ció, les habitacions o apartaments 
activen automàticament la ventila-
ció quan és necessari i s'eviten així 
males olors i humitats.

Calefacció i refrigeració
Una correcta automatització faci-
lita un funcionament efi cient dels 
sistemes de calefacció i refrigeració 
segons les temperatures de consig-
na, sense necessitat de maniobres 
manuals.

Reduir els costos d'energia
En la indústria hotelera, els costos 
energètics representen una part 
important de la despesa general de 
l'activitat. Gràcies a Loxone aquests 
costos poden controlar-se i re-
duir-se amb l'automatització dels 
sistemes de climatització, i la seva 
comunicació amb altres elements 
com persianes o estat de les fi nes-
tres. El control automàtic també de 
llums i dispositius multimèdia, així 
com la visualització i monitorització 
constant de consums d'electricitat, 
gas ... són altres factors impor-
tants.

Integració de l'àudio
En zones comuns com 
el restaurant, el bar, 
zona wellness, etc... 
pot interessar tenir un 
sistema d'àudio i crear un 
ambient més agradable. Amb 

Loxone es controla l'àudio des de la 
mateixa App, i a més es fan servir 
els altaveus per reproduir missat-
ges de text davant incidències o co-
municacions necessàries.

Possibilitat d'integrar el progra-
mari de gestió hotelera
La possibilitat d'integrar el pro-
gramari de gestió hotelera permet  
accelerar alguns dels processos de 
l'hotel. Escurçar els temps d'espera 
per alliberar habitacions per part 
del personal de neteja o gestionar 
les temperatures de les habitacions 
desocupades. Tot de forma auto-
màtica. 

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

donem forma

Smart Home 
Solució 360º en 
l’àmbit residencial
i sector hoteler

CREACIÓ I EXECUCIÓ PROJECTE DOMÒTICA DE L’HOTEL METROPOLIS

 HOTEL METRÒPOLIS · DOMÒTICA

Hotel automatitzat

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

donem forma

Smart Home 
Solució 360º en 
l’àmbit residencial
i sector hoteler

CREACIÓ I EXECUCIÓ PROJECTE DOMÒTICA DE L’HOTEL METROPOLIS



Soldeu per alguns habitatges privilegiats gaudeix d’una 
orientació i vistes al domini esquiable excepcionals; en-
tre ells es troba l’habitatge que ens ocupa.
En un edifici construït fa uns 45 anys, on els habitat-
ges tenen les distribucions, instal·lacions i acabats de 
l’època, es procedeix a reformar un habitatge adaptat 
als nous temps, mantenint el caràcter de muntanya.

TEXT, FIGURES I FOTOS: ESTUDI D’ARQUITECTURA J. ADSERÀ

REFORMA D'UN HABITATGE · SOLDEU
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ARQUITECTE: Adserà Group
CONSTRUCTORA: Llesui Construccions

>>> PLANTA ABANS DE LA INTERVENCIÓ >>> PLANTA DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

En la distribució s’ha obtingut la 
màxima funcionalitat i volumetria 
de l’espai. 

Gaudeix d’una habitació tipus sui-
te molt àmplia, una habitació do-
ble, bany, cuina visualment oberta 
al passadís, que li dóna amplitud, 
sala menjador, armari safareig i 
rebost.

L’habitatge, amb molt pocs colors, 
materials i minimalista en conjunt, 
és molt acollidor.

Tant els revestiments, com els pa-
viments i mobles busquen la mà-
xima simplicitat, així com emprar 
materials autòctons en concor-
dança amb l’entorn, ja siguin na-
turals o símils d’alta qualitat. 

Així, totes les parets, menys en 
banys i cuina, estan revestides de 
fusta de pi, amb un acabat natural 
mat; els banys es revesteixen amb 
grans plaques de Neolith amb un 
acabat natural i clar que dóna llu-
minositat. 

Els paviments de tota la casa són 
de Neolith símil pissarra de grans 
dimensions que donen continuïtat.

Els armaris i les portes són de fus-
ta, com les parets, per tal  d’inte-
grar-se i gairebé quedar mimetit-
zades amb les parets

El color negre és un fil connector; 
es troba en totes les dependèn-
cies, donant identitat al conjunt; 
veiem els mobles dels banys de 
carcassa metàl·lica negre, fins i tot 

la pica amb el front de fusta de pi 
com la resta de l’habitatge. 

Al mobiliari de la cuina, les mane-
tes de les portes, els tiradors dels 
armaris, poms de les mampares 
de dutxa, els radiadors i la llar de 
foc, sempre es repeteix el negre.

Es manté la llar de foc existent, 
però s’insereix un casset tancat, i 
la fusta que la remata es pinta de 
color negre.

Les instal·lacions es fan totes no-
ves; la il·luminació és tipus LED 
molt pensada, amb línies d’il-
luminació lineals al passadís, sala 
menjador i banys, amb alguns 
punts rodons als dormitoris.

Es canvien totes les finestres i bal-
coneres, segons els coeficients 
energètics i s’aïllen les façanes.

El resultat és un habitatge a les 
pistes, acollidor i amb caràcter. 
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«En la distribució 
s’ha obtingut la 
màxima funciona-
litat i volumetria 
de l’espai»



Empresa constructora i industrial col·laborador de la reforma d’un habitatge a Soldeu Industrials col·laboradors de la reforma d’un habitatge a Soldeu

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1 · AD400 La Massana · T. 839 440  ·  F. 839 441 · info@llesui.com www.llesui.com

CONSTRUCCIÓ · REHABILITACIÓ · PROMOCIÓ

CONSTRUCCIONS
llesui,S.L.

Edif. Prat de les Moles, magatzem 4/1 · Ctra. general 3 · AD400 LA MASSANA · F +376 840 600 · c.machado@andorra.ad · T +376 359 218
FERRO - ALUMINI - INOX

SERRALLERIA
EL MARTINET

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

MOBLES I DECORACIÓ · Av. de Salou, Magatzem Cervós, 17 darrera
AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 725 846 · Fax 727 847 · fusteriavilla@andorra.ad
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LOLË · ESCALDES-ENGORDANY

Minimalisme industrial
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

Acabats industrials, espais amplis, sostres alts, raïls de metall, maó vist ..., són alguns dels detalls 
més representatius de l’estil minimalista industrial, que és tendència, i que la marca canadenca Lolë ha 
incorporat com a nova línia d’interiorisme a les seves botigues.



Lolë d’Escaldes-Engordany, apro-
fitant que s’ha traslladat a un nou 
local més gran per poder ampliar 
el seu espai, a implementat aques-
ta nova línia. En el nou disseny, els 
colors es redueixen a l’essencial, el 
blanc predomina amb el negre i el 
gris. En aquest conjunt elegant, on 
triomfa la sobrietat i la lleugeresa, 
les notes de color les posen els 
productes de la marca.

La fusta, el vidre i el metall són els 
materials més utilitzats. S’aconse-
gueix un estètic equilibri entre fun-
cionalitat, calidesa i bellesa.

L'espai de dues plantes s'omple 
d'elements que són essencials, no 
s'afegeix res que sigui superflu, i el 
mobiliari d’estil depurat i minima-
lista fa al local més ampli i orga-
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nitzat, facilitant la ràpida visualit-
zació dels productes.

La il·luminació a base de Leds, i al-
guna làmpada de disseny, li dóna 
claredat i calidesa a l’espai, creant 
diferents ambients, sensacions i 
percepcions. 

CONSTRUCTORA: GCS
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Industrials col·laboradors de la botiga Lolë · Escaldes-Engordany

ESCALDES

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

Donem forma 
als teus projectes

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

Avda. de Salou, s/n · Magatzems Cervós, 21
AD500 Andorra la Vella · Pt. d’Andorra
tel. (+376) 724 978 · fax (+376) 724 977

e-mail: crisvalira@andorra.ad

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

INSTAL·LACIONS
REPARACIONS
ELECTRODOMÈSTICS



El passat 8 d'Octubre es va 
celebrar a les instal·lacions del 
BancSabadell d'Andorra, un 
meeting organitzat per Bellacer 
entorn del món de la Geotèrmia. 

Els ponents del meeting van ser 
seleccionats per tal de descriure 
tot el procediment des de la cap-
tació, la producció i la distribució 
de l'energia. 

En la primera de les presentacions 
es va poder parlar de conceptes 
bàsics de Geotèrmia i de la tipo-

logia de materials emprats en la 
captació de Geotèrmica a càrrec 
de Joan Cubedo, Technical Mana-
ger, Building Technologies REHAU.

Per aprofunir en la captació, l'Al-
bert Pujadas, Director Tècnic QUA-
LI Geotèrmia, va fer una presenta-
ció entorn al dimensionament de 
la construcció del camp de capta-
ció i va exposar les necessitats de 
fer un control de qualitat. 

El meeting va continuar a càrrec 
d'Alejandro Fernández, SESA AC  

Technical Manager SAMSUNG 
qui va parlar del concepte de la 
instal·lació i va introduir concep-
tes innovadors respecte de la re-
cuperació de calor en sistemes 
mixtes i la producció d'ACS a alta 
temperatura. 

Per cloure el meeting, de nou en 
Joan Cubedo va explicar la millo-
ra de l’eficiència energètica de la 
BC Geotèrmica amb sistemes ra-
diants. Un aperitiu va posar fi al 
meeting a l'espera d'una nova cita 
l'any vinent. 
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>>> L’empresa BELLACER, va organitzar un meeting entorn a la Geotèrmia, a les instal·lacions de BancSabadell 
d'Andorra. Les presentacions van anar a càrrec de Joan Cubedo, Technical Manager, Building Technologies REHAU, 
d'Albert Pujadas, Director Tècnic QUALI Geotèrmia i d'Alejandro Fernández, SESA AC Technical Manager SAMSUNG.

La geotèrmia és una de les energies del futur, tant des del punt de vista de la sostenibilitat com des de 
l’econòmic. Els professionals del sector són conscients de que es tracta d’una tecnologia menys coneguda 
que les altres fonts d’energia i més difícil d’instal·lar de manera particular a grans ciutats, on el subsol és 
de domini públic i està ocupat per altres serveis. Tot i això, Andorra té el potencial per a dur a terme grans 
projectes d’energia geotèrmica. Per aquest motiu, BELLACER ha escollit la geotèrmia com a protagonista per 
aquest meeting. Des de BELLACER es va convidar a professionals, empreses, entitats i Administració Pública 
vinculades al sector a participar activament en aquest Meeting.

TEXT: BELLACER · FOTOS: ADV

BELLACER

Meeting  Geotèrmia

www.bellacer.com

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

Heating 
Systems 

Radiant

DVM-S
 

Water 
Geo

Geotèrmia



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

T’ajudem a
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fer créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  
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L’associació Velles Cases Andorranes, 
presidida per Claude Benet, el va 
trobar abandonat en 2017 en un solar 
de Fontaneda, i el va portar a una nau 
per protegir-lo, on ha estat esperant 
fins aquest any que s’ha traslladat 
a un taller per a la seva restauració, 
amb l’objectiu de salvaguardar el 
patrimoni cultural. 

Benet ens explica com es va dur a 
terme tot aquest procés.

“L’aventura  comença quan decidim 
treure l’autocar del solar, i trobem 
algú que ens deixa una nau per 
poder guardar-lo. Posteriorment 
una altra empresa ens ofereix la 
seva ajuda per traslladar-lo amb 
molta cura i professionalitat fins 
a la nau. El següent pas va ser 
buscar una planxisteria que tingués 
certa experiència en restauració 
de vehicles antics, i espai suficient 
per a les mesures que té el vehicle. 
Vam trobar-ne una que s’hi va 
voler sumar i l’empresa que el va 
traslladar la primera vegada, torna 
a cooperar amb nosaltres i el portem 
a la planxisteria, on li treuen totes 
les peces que no es poden aprofitar 
i no serveixen. Es va demanar ajuda 
a la Ministra de Cultura del Govern 
d’Andorra, per si podien donar-nos 
un cop de mà amb el COEX per 
sorrejar la xapa i treure tot l’òxid i 
pintura vella, al qual van accedir.

Actualment aquesta fase està 
acabada i ara es tornarà a la 
planxisteria per anar muntant i 
recuperant tot el que es pugui.

A l’equip també s’ha afegit una 
restauradora professional, que ens 
assessorarà, per què el que no volem 
fer és reconstruir-lo, sinó restaurar-
lo.

En aquest projecte cada vegada 
es va afegint més gent. El que en 
un principi es veia com un projecte 
abstracte i poètic i que no portaria 
enlloc, ara s’està veient que totes les 
fases previstes s’estan complint i la 
gent comença a creure. Estem molt 
satisfets, perquè volem que sigui el 
projecte de tots”

L’entitat Velles Cases, pretén reunir 
entre 60.000 i 80.000 euros que 
calcula costarà la restauració 
integral. De moment, amb la 
campanya de micromecenatge 
han aconseguit gairebé la meitat, 
suficient com per començar la 
restauració, fet que pot engrescar 
a altres mecenes a subvencionar 
aquest projecte.

Segons Claude Benet, tot és un 
treball d’equip. És un autocar de 
ningú però un projecte de tots per 
Andorra, gràcies a gent que els ajuda 
de manera altruista. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: VELLES CASES ANDORRANES

Ja s’ha començat la restauració del mític Dodge 
Fargo, l’autocar de Fontaneda que va traslladar 
fins al Principat els que serien els integrants de 
la primera onada del turisme de masses que va 
viure Andorra, amb el boom de l’esquí, els anys 
cinquanta, seixanta i setanta del segle XX. 

Fabricat al Canadà el 1945 i carrossat com a 
autocar a París per l’empresa Currus, va ser 
adquirit el 1948 per Casimir Arajol i Robert 
Cassany a París. El van matricular amb la 
placa “AND-402 A”, i posteriorment amb la 
reinicialització de les matrícules dels vehicles 
andorrans va passar a ser “AND-194”. És el més 
antic que es conserva al país. 

VESTIGI DEL 
PATRIMONI 
INDUSTRIAL 
DEL SEGLE XX

FARGO
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EL SISTEMA EDUCATIU 
ESPANYOL ESTÀ 
D’ENHORABONA, AQUEST 
ANY ES COMPLEIX EL 50 
ANIVERSARI DE «LAS 
ENSEÑANZAS MEDIAS EN 
ANDORRA». SÓN MOLTS 
ANYS, MOLTES GENERACIONS 
FORMADES SOTA LA 
NORMATIVA ESPANYOLA. 
QUINA VALORACIÓ FA VOSTÈ 
DE L’ACTUAL SITUACIÓ DE 
L’EDUCACIÓ ESPANYOLA A 
ANDORRA?

Estem recuperant espai i també 
prestigi. El sistema espanyol va 
notar la decisió que fa uns anys
es va prendre de tancar moltes 
escoles de primària, pràcticament 
hi havia a totes les parròquies. Això 
ens va fer perdre alumnes que van 
anar a l’emergent sistema andorrà i 
al sistema francès. El plantejament 
va ser d’unificar en un centre gran 
els alumnes que provenien d’altres 
centres, al Maria Moliner , però 
això a la pràctica va ser impossible, 
per un tema de proximitat. Així 
que els pares dels alumnes de 
les parròquies més allunyades no 
van fer desplaçar als nens pel fet 
d’unificar l’escola.
Ara s’estan recuperant alumnes 
perquè s’ha fet una bona feina. 
L’escola pública espanyola tenia 
un prestigi i l’ha anat augmentant 
justament per compensar aquesta 
pèrdua d’alumnes derivada del 
tancament de centres. Quan 
parlem de sistema espanyol, a

mi no m’agrada només citar la
pública: l’antic Institut Espanyol 
de Batxillerat (que és el que fa 
50 anys), i que actualment és 
el Centre de la Margineda, de 
secundària i batxillerat; i l’escola 
Maria Moliner, d’infantil i primària, 
situada a Escaldes-Engordany. 
Dins el sistema espanyol, també 
tenim tres escoles confessionals, 
com són Sant Ermengol, Sagrada 
Família i Janer; una escola privada 
que també segueix el sistema 
espanyol, l’Àgora Internacional, 
que aposta pel batxillerat 
internacional. En total fan uns 
3.000 alumnes, una xifra molt 
raonable que representa un 27,3%.

CONSIDERA QUE L’EDUCACIÓ 
ESPANYOLA COMPETEIX EN 
IGUALTAT DE CONDICIONS 
QUE L’EDUCACIÓ QUE 
OFEREIXEN ALTRES SISTEMES 
EDUCATIUS?

Si. El sistema andorrà és complex. 
Tenim tres sistemes escolars 
finançats amb recursos públics, 
amb una coordinació excel·lent,
i que ens entenem perfectament. 
En un país de 70.000 habitants, 
això és una situació peculiar. Els 
tres sistemes compartim un grup 
de professors enviats pel Govern 
d’Andorra, que són els professors 
de català  i d’institucions 
andorranes. D’aquesta manera 
s’assegura que una cosa tant 
important per a un país com és la 

seva llengua, el coneixement de la 
seva història i institucions, tingui 
una línia única, i això també ho 
considero positiu.

AQUEST ANY HA COMENÇAT 
EL QUART CURS ESCOLAR DEL 
COL·LEGI ESPANYOL MARÍA 
MOLINER, SENS DUBTE UNA 
GRAN I ARRISCADA APOSTA 
DEL GOVERN ESPANYOL A 
ANDORRA. EN AQUEST CENTRE 
HI HA MÉS DE 80 MESTRES 
ESPANYOLS QUE IMPARTEIXEN 
DOCÈNCIA, MOLTS D’ELLS 
VENEN A ANDORRA DESPRÉS 
DE SUPERAR UN CONCURS- 
OPOSICIÓ BASTANT DUR, 
ELLS SÓN CONSIDERATS PER 
VOSTÈS COM PROFESSORAT 
D’EXCEL·LÈNCIA. CREU 
QUE LA SOCIETAT 
ANDORRANA VALORA 
AQUESTA EXCEL·LÈNCIA DEL 
PROFESSORAT?

El creixement i manteniment 
d’alumnes prova que es valora. 
Són funcionaris de primària 
o batxillerat que passen un 
concurs de mèrits i uns exàmens, 
i que cada dos anys és tornen a 
examinar. Pot ser aquest procés 
no se sap, però el que si se sap 
és que hi ha un nivell de qualitat 
excel·lent. A més, el Maria Moliner 
treballa temes amb col·laboració 
amb els altres sistemes. Estic 
orgullós que el concurs de 
redacció de literatura

ENTREVISTA

ÀNGEL ROS
AMBAIXADOR D’ESPANYA A ANDORRA

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ · EMBAJADA DE ESPAÑA

La presència del sistema educatiu espanyol a Andorra és un fet arrelat a 
la història del nostre país. Des que el 1882 el Consell General va dictar un 
decret que va autoritzar la instal·lació de la primera escola congregacional 
a la parròquia de Canillo i l’obertura de les primeres escoles laiques al 1930, 
ha complert, juntament amb el sistema educatiu francès i fins a la creació del 
sistema educatiu andorrà, la funció d’ensenyament nacional.

Amb motiu del 50è aniversari de la creació de l’Institut Español, actualment anomenat Escola Maria 
Moliner, hem entrevistat a l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Sr. Àngel Ros, que ens ha parlat sobre la 
salut del sistema educatiu espanyol.

ENS AVANÇA EN PRIMÍCIA LA CREACIÓ 
DEL BATXILLERAT ARTÍSTIC A ANDORRA
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de Sant Jordi estigui obert a tots 
els idiomes i a tots els sistemes 
educatius, o que en la olimpíada 
matemàtica també participin els 
sistemes andorrà i francès.

QUIN CREU QUE ÉS EL 
PRINCIPAL MOTIU PEL QUE 
L’EDUCACIÓ ESPANYOLA NO ÉS 
LA PRIMERA OPCIÓ DE MOLTS 
PARES EN L’EDUCACIÓ DELS 
SEUS FILLS?

Al país el sistema andorrà
és l’emergent i tira molt. En 
tots els països són minoria els 
alumnes que van a escoles de 
sistemes estrangers. Amb tot i 
això, al sistema espanyol hi tenim 
actualment 3.000 alumnes.
Així que no ho veiem com un 
problema, al contrari, a Andorra 
hi ha molta tradició i una part de 
personalitats andorranes s’han 
format en el sistema espanyol
a Andorra o a la universitat a 
Espanya. on clarament es la 
primera opció.

A LA DARRERA VISITA 
DEL PRESIDENT FRANCÈS 
EMMANUEL MACRON VA 
EXPRESSAR QUE EN BREU 
VINDRIA EL SEU MINISTRE 
D’EDUCACIÓ PER QUÈ ESTAVA 
EN LA SEVA VOLUNTAT 
PRENDRE MESURES PER A QUÈ 
ELS ALUMNES RESIDENTS A 
ANDORRA TRIÏN A FRANÇA 
PER A LA REALITZACIÓ DELS 
SEUS ESTUDIS UNIVERSITARIS. 

EL GOVERN ESPANYOL ES 
PLANTEJA ALGUNA ACTUACIÓ 
A CURT/MIG TERMINI PER 
CONTRARESTAR LES POSSIBLES 
PRESES DE DECISIONS DEL 
GOVERN FRANCÈS EN AQUEST 
TEMA?

Jo crec que el president Macron 
demostra la seva intel·ligència
i visió política. Va dir una altra 
frase que em va quedar gravada 
“la presència de França a Andorra 
és la seva educació i la seva 
cultura”. Va demostrar que afronta 
adequadament els temes quan 
prioritza la presència per la via de 
l’educació i de la cultura.

La nostra competència, des 
del punt de vista espanyol, és 
la qualitat de les universitats 
espanyoles. Segurament
el primer lloc escollit pels 
estudiants andorrans són les 
universitats de Barcelona, per 
diferents raons, com l’impacte 
i l’atractiu de la ciutat, però les 
universitats de Barcelona estan en 
un nivell molt alt. 

També hi ha molts alumnes 
andorrans a altres universitats 
com Lleida, Saragossa, Navarra, 
l’eix més proper. El nostre objectiu 
és mantenir la qualitat de les 
universitats espanyoles, crec que 
competim bé en aquest sentit. 
I insisteixo, em va semblar molt 
bé que el president Macron veiés 
la importància estratègica de 
l’educació espanyola.

EN EL DISCURS DE LA 
RECEPCIÓ DE L’AMBAIXADA 
ESPANYOLA AMB MOTIU DEL 
DIA DE LA HISPANITAT, EL 10 
D’OCTUBRE, VA AVANÇAR 
ALGUNES DE LES APOSTES 
EDUCATIVES MES IMMEDIATES 
DEL GOVERN ESPANYOL EN 
MATÈRIA D’EDUCACIÓ A 
ANDORRA. HI HA ALGUNA 
PROPOSTA MÉS?

Fins que no obres matrícula no 
pots dir que el tema està tancat, 
però esperem que pel proper curs 
se’ns aprovi donar la formació 
professional dels dos àmbits que 
vam seleccionar amb molta cura. 
Parlant amb els empresaris i amb 
la Cambra de Comerç d’Andorra, 
vam detectar que de moment els 
dos primers sectors on podríem 
tenir alumnes i fer un paper social, 
era en el món del turisme i de la 
farmàcia, tècnic de turisme
i auxiliar de farmàcia, que 
s’estudiarien dins les instal·lacions 
del Maria Moliner.

També vaig comentar que estàvem 
estudiant noves línies. Doncs ara 
estic en condicions d’avançar-
vos una primícia. Crec que aquí 
a Andorra hi manca el batxillerat 
artístic, hem detectat aquest gap. 
Hi ha batxillerats humanístics, 
científics, però cada vegada més, 
existeix un sector emergent a 
Europa que és el que en diríem 
industria cultural, a la que hi 
pots arribar des del batxillerat 
d’humanitats, però a una part molt 
important de la cultura com és tot 

el món de les arts plàstiques i 
també les arts escèniques i la 
música, la manera d’arribar-hi serà 
a través del batxillerat artístic. I 
aquests alumnes d’Andorra que 
en un futur es dedicaran a aquesta 
industria cultural, que serà un dels 
sectors més importants a Europa, 
volem que ho puguin estudiar a 
Andorra.

En les reunions bilaterals que fem 
periòdicament entre els dos països 
per parlar sobre tot del que fa 
referència al tema de l’educació, 
de moment, no hem tractat el 
tema del batxillerat artístic. De 
moment ho estem estudiant 
internament amb la direcció del 
col·legi Maria Moliner. Els hem 
encarregat que facin un estudi i 
un Planning sobre quins recursos 
es necessiten. Quan ho tinguem, 
ho presentarem tant al Ministeri 
d’Educació d’Andorra com al 
d’Espanya.

QUINES SÓN LES RAONS PER 
LES QUE VOSTÈ CONSIDERA 
QUE UNA FAMÍLIA HAURIA DE 
TRIAR EL SISTEMA EDUCATIU 
ESPANYOL PER L’EDUCACIÓ 
DELS SEUS FILLS?

A Espanya hi ha una tradició
de moviments d’innovació 
permanent en la pedagogia.
A Andorra hi ha un reconeixement 
important a nivell global per
la cultura, llengua i educació 
espanyola, en la que hi trobaran una 
pedagogia avançada, molt activa, 
molt implicada amb la societat. Els 
educadors espanyols tenen molt 
arrelat que a un nen o nena l’educa 

l’escola, la família, i el conjunt de la 
societat, i des d’aquesta vessant, 
l’activitat social que desenvolupa 
l’escola espanyola és important i es 
basa amb els conceptes pedagògics 
de que la ciutat i la societat, també 
eduquen. És per això que té una 
gran projecció exterior. Per tant, des 
del punt de vista d’educar ciutadans 
andorrans crec que l’escola 
espanyola aporta, per què sent 
que dins del seu mètode existeix el 
lligam amb la societat andorrana.

VOLDRÍEM TAMBÉ PARLAR 
SOBRE UN TEMA QUE 
INTERESSA MOLT AL PAÍS, COM 
ÉS ELS ACCESSOS A ANDORRA. 
L’ANY 2013 ES VAN ACABAR 
LES OBRES DE LA CARRETERA 
N-145 QUE UNEIX LA SEU 
D’URGELL AMB ANDORRA. 
EL PROJECTE INICIAL ERA 
MÉS AMBICIÓS QUE EL FINAL, 
SOBRE TOT PEL QUE FA AL 
TÚNEL DEL BORDAR, ON EN 
UN PRINCIPI ES PREVEIA QUE 
TINGUÉS DOS CARRILS PER 
SENTIT, VA QUEDAR LIMITAT A 
UN. HI HA ALGUNA PREVISIÓ 
DE MILLORA PER AQUEST 
ACCÉS TAL I COM ES PREVEIA 
EN EL SEU ORIGEN?

Ara per ara, no. Aquesta obra és 
bastant recent. La van inaugurar 
la Ministra de Foment del Govern 
espanyol Ana Pastor i el Conseller 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya Santi Vila, dos amics 
meus. Jo crec que va ser una obra 
important i ara estem treballant 
amb l’eix que puja cap a la Seu 
d’Urgell.

L’ANY QUE VE, ANDORRA 
ACOLLIRÀ LA 27A 
EDICIÓ DE LA CIMERA 
IBEROAMERICANA. LES 
MÀXIMES AUTORITATS DELS 
22 PAÏSOS IBEROAMERICANS 
QUE HI PARTICIPEN VINDRAN 
AL PAÍS. QUIN IMPACTE 
CREU QUE TINDRÀ AQUESTA 
CIMERA PER A ANDORRA?

És l’oportunitat que Andorra sigui 
coneguda arreu, en particular
en el món americà en aquest
cas i també en l’europeu per la 
projecció que tindrà. Hostatjar una 
cimera internacional de 22 països 
iberoamericans donarà visibilitat 
a Andorra, que és un país molt 
poc conegut. Fins ara la visibilitat 
global li ha donat l’esport, i 
molt en particular, l’esquí. Ara 
podrem demostrar que és capaç 
d’organitzar congressos a nivell 
global.

Al final, una cimera és un congrés 
que té majors requeriments de 
seguretat que els d’un congrés 
convencional, i en aquest sentit, 
hi ha un compromís que es va 
ratificar verbalment, doncs
en un període d’un govern en 
funcions no es poden signar 
tractats internacionals, en la 
conversa que van tenir el Cap de 
Govern, el senyor Xavier Espot, 
amb el president en funcions del 
govern espanyol, el senyor Pedro 
Sánchez, a la ONU a Nova York, el 
passat mes de setembre. 

El compromís és d’ajudar 
fonamentalment amb la logística 
i la seguretat, que és on realment 
Andorra li fa mes falta. 

>> Les fotos superiors, i la primera de la pàgina següent, corresponen a les actuals instal·lacions del Colegio Español 
Maria Moliner a Escaldes-Engordany. A baix, d’’esquerra a dreta, l’Escola Espanyola de La Massana a l’any 1941; i a 
les altres dues imatges, l’interior i l’exterior de l’Escola Espanyola d’Andorra la Vella, el 1940.



Considero que hi ha quatre paraules 
clau: PENSA, SOMIA, CREU i SIGUES 
VALENT, les quals, són els ingredients 
imprescindibles per poder despertar en 
el meu alumnat la determinació. Segons 
Pilar Jericó, “la determinació és la força 
que et permet conquerir els teus somnis 
o afrontar situacions difícils. És una forta 
decisió de continuar passi el que passi 
i que t’ajudi a sentir-te ple amb el que 
realitzes” per la qual cosa, aquest és el 

principal objectiu de la meva pràctica 
docent diària.

No podem oblidar que per mitjà de 
l’educació formem 
persones actives 
amb autoconfiança 
i curiositat, a més 
d’emprenedores, 
d’innovadores i per 
descomptat, amb ganes 
de participar en la nostra 
societat, de crear valor 
individual i col·lectiu, 
i que siguin capaços 
d’assumir, com propi, el 
valor de l’equilibri, entre 
l’esforç i la recompensa.

Per això, a més de les habilitats cogniti-
ves, cal que adquireixin des d’edats pri-
merenques competències transversals, 
com el pensament crític, la gestió de 
la diversitat, la creativitat o la capacitat 
de comunicar i altres actituds clau com 
la confiança individual, l’entusiasme, la 
constància i l’acceptació del canvi.

Comença un nou i il·lusionant curs 
escolar. Per a mi tindrà com a novetat 
el fet de ser membre de l’òrgan de 
representació del personal al servei de 
l’Administració de l’Estat a Andorra, 
per la qual cosa agraeixo, des d’aquí, 
la confiança que els meus companys 
i companyes han dipositat en la meva 
persona per exercir aquesta funció. 
El fonament de la meva actuació 
estarà basat en el servei als ciutadans, 

així com als interessos generals, 
sempre de forma constructiva, des 
de l’objectivitat, professionalitat i 
imparcialitat.

Per al col·legi 
espanyol María 
Moliner, també és 
un any especial, ja 
que es commemora 
la celebració del 
50 aniversari de 
la presència de 
las Enseñanzas 
Medias al Principat 
d’Andorra.

M’agradaria finalitzar amb una frase 
que deia Nelson Mandela “Després 
d’escalar una muntanya molt alta 
descobrim que hi ha moltes més per 
escalar”, doncs que aquest nou curs 
acadèmic que aquests dies comença, 
sigui una escalada amb una actitud 
positiva, creativa i resolutiva, però 
sobretot, amb seguretat i capacitat 
d’iniciativa. 
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«cal que adquireixin 
el pensament crític, la 
gestió de la diversitat, 
la creativitat o 
la capacitat de 
comunicar»

L’experiència acumulada en 
l’exercici de diversos càrrecs 
durant tota la meva trajectòria 
professional ha possibilitat que 
la meva visió del món educatiu 
variï al llarg del temps. Prova 
d’això, ha estat la meva tasca 
com a mestra en nombrosos 
centres educatius de tota índole; 
l’acompliment de coordinacions 
de plans d’obertura de centres 
educatius i de programes de 
qualitat dels resultats escolars; 
la realització de tasques, com a 
experta en matèria de gènere i la 
de presidir diferents comissions 
d’escolarització i admissió de 
l’alumnat.

D’altra banda, he mantingut una 
gran preocupació per la formació i 
preparació dels nous docents, per 
això, sempre he intentat formar 
part integrant d’aquest procés, 
com a coordinadora d’alumnes 

de pràctiques universitàries, 
com a membre de tribunals 
d’oposicions, o fins i tot, com 
a gestora de la formació de les 
pràctiques dels nous funcionaris 
en els diferents centres educatius.

No obstant això, quan creia 
haver desenvolupat tot el meu 
potencial professional, apareix un 
nou repte, el d’exercir la direcció 
en un centre educatiu durant 
set anys, tasca que es va veure 
interrompuda l’any 2005 quan 
em vaig traslladar al Principat 
d’Andorra. 

El fet de poder representar 
l’educació espanyola fora de les 
seves fronteres, va ser motiu més 
que suficient per deixar-ho tot i 
embarcar-me en aquesta nova 
aventura. El que no sabia és que 
això marcaria la meva vida, tant a 
nivell personal com professional.

 «EL QUE S’ESCOLTA 
S’OBLIDA.
EL QUE ES VEU ES 
RECORDA.
EL QUE ES FA S’APRÈN»
PROVERBI XINÈS

Al llarg d’aquests anys, moltes han estat les persones que em pregunten tal com està la societat ... 

COM POTS SABER QUIN ÉS EL CAMÍ A SEGUIR EL PROCÉS 
D’ENSENYAMENT DELS TEUS ALUMNES? ...

TEXT: LOLES GÓMEZ · MESTRA I PSICOPEDAGOGA

Aquest és el meu quart curs escolar a Andorra. El primer d’ells va ser a l’escola 
espanyola d’Andorra la Vella i els següents en el col·legi espanyol María 
Moliner.

A dia d’avui, em segueixo preguntant en quin moment de la meva vida vaig 
triar aquesta meravellosa i apassionant professió, de la qual, en faig un repte 
cada dia. Sens dubte, la meva família i més concretament la meva mare, és la 
responsable d’això, ja que els meus passos professionals anaven encaminats 
cap a la medicina. Però he de dir que en cap moment m’he penedit d’aquella 
decisió.

El poder afavorir des de la meva docència la creació de condicions que permetin al meu alumnat el seu ple 
desenvolupament personal i professional, així com la seva participació efectiva en els diferents processos 
socials, culturals i econòmics, fa sens dubte de la meva feina un projecte il·lusionant.

ANDORRA
La seva ubicació geogràfica, la seva 
cultura, els seus paisatges, la seva 
gastronomia, la seva gent i la presència 
de tres sistemes educatius fan d’aquest 
país una destinació atractiva per a 
qualsevol docent. Exercir en el col·legi 
espanyol María Moliner implica una gran 
preparació perquè el nostre alumnat 
assoleixi l’excel·lència. Prova d’això és que, 
per poder impartir docència a l’exterior, 
s’ha de superar un concurs-oposició. 
Sent aquesta la manera que té el Ministeri 
d’Educació Espanyol d’assegurar que als 
centres de l’acció educativa a l’exterior 
accedeixen els millors professionals del 
país. Proporcionant una educació de 
qualitat, garantint una igualtat efectiva i 
tot això, sempre en col·laboració
amb tots els membres de la comunitat 
educativa. Totes aquestes raons són 
més que suficients per sentir-me una 
privilegiada de poder viure aquesta 
experiència tan enriquidora.
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«M’enamora aquest 
país. La seguretat que 
trobes aquí no té preu. 
I m’aporta confiança i 
tranquil·litat absoluta» Un dels models masculins més importants dels 90, 

l’holandès Mark Vanderloo resideix a Andorra des de
fa 7 anys, país del qual es va enamorar i que li ha donat 
l’oportunitat de dedicar-se a una de les seves passions, 
el Real Estate.

LA TEVA PROFESSIÓ COM A 
MODEL INTERNACIONAL ET VA 
PORTARA VIURE EN DIFERENTS 
PAÏSOS I A VIATJAR PER TOT EL 
MÓN.
DES DE FA 7 ANYS RESIDEIXES 
A ANDORRA. COM ET TROBES 
AQUÍ? QUE ÉS EL QUE T’HA 
ENAMORAT D’AQUEST PAÍS?

El meravellós de la meva professió 
com a model és que a part de 
viatjar per tot el món, coneixes 
moltíssimes cultures diferents, i 
així va ser com vaig començar a 
interessar-me pels diferents estils 
d’arquitectura dels països que 
visitava.
Quan vaig començar a viure a 
Nova York als anys 90, em vaig 
interessar pel món immobiliari. 
Comprava pisos i els reformava, 
sempre respectant l’estil de la 
zona on estaven ubicats.
A Andorra Sotheby’s International 
Realty (ANDORRA SIR) els hi va 
agradar la meva trajectòria i 
aportació i aquí estic molt feliç.
Andorra és un país especial, 
cada vegada que torno d’un 
viatge em sento molt a gust i amb 
total confiança i seguretat. No 
només tenim un bonic paisatge, 
també tenim la natura, l’esquí, 
la gastronomia, la gent. És molt 
còmode quedar i gaudir amb la 

gent d’un cafè, un bon vi... Des 
que vaig arribar a Andorra, he vist 
com ha anat canviant, millorant, 
evolucionant; cada vegada 
hi ha alguna cosa nova, es va 
transformant.

HAS DEDICAT MOLTA PART 
DE LA TEVA VIDA AL MÓN DE 
LA MODA, QUE HA QUEDAT 
RELEGADA PER LA TEVA PASSIÓ 
PER L’ARQUITECTURA, I DES 
DE FA 3 ANYS ETS LA IMATGE 
D’ANDORRA SOTHEBY’S 
INTERNATIONAL REALTY. 
COM VA ARRIBAR AQUEST 
PROJECTE?

El món de la moda ha canviat 
molt, igual que l’arquitectura. A 
mi m’interessa aquesta evolució. 
Tenim l’exemple en el projectes 
que està desenvolupant Andorra 
SIR, creant dissenys  que 
aportaran un plus al paisatge 
arquitectònic del país. Jo ja 
coneixia el Narcís Socías (Ceo 
d’ANDORRA SIR), un bon amic, 
abans de començar aquest 
projecte. I Sotheby’s International 
Realty és molt important 
mundialment. Cal destacar el 
valor de tenir aquesta companyia 
al país pel que representa a nivell 
global i el prestigi que aporta.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ROBERT VERDAGUER
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QUÈ SIGNIFICA SER 
AMBAIXADOR D’ANDORRA 
SOTHEBY’S INTERNATIONAL 
REALTY?

Quan viatjo, jo parlo d’Andorra,
i de com ANDORRA SIR els pot 
ajudar, no només a l’hora de 
comprar una propietat, també 
en tots els tràmits administratius 
que es requereixen. ANDORRA SIR 
aporta la confiança que
es necessita quan et vols instal·lar 
en un país nou. Tota aquesta part 
humana m’aporta moltíssim.

ANDORRA ÉS UN PAÍS 
EXCEPCIONAL PER VIURE, 
PER MOLTES DE LES RAONS 
QUE ENS HAS DIT. PERÒ 
ENCARA TENIM ALGUNA 
ASSIGNATURA PENDENT, COM 
L’ACCÉS D’ENTRADA I SORTIDA 
D’ANDORRA. QUÈ OPINES AL 
RESPECTE I EN QUÈ PODEM 
MILLORAR?

A mi m’agrada conduir, i per 
arribar a Andorra has de conduir, 
així que tinc sort; però moltes 
vegades convido a amics a venir 
i per arribar cal passar moltes 
hores a la carretera, a part del 
vol en avió, i sempre em diuen 
que tenen la sensació que és molt 
lluny, i se’ls fa pesat.

Quan es viatja, la teva destinació 
hauria d’estar, com a molt, a una 
hora des del aeroport. La gent 
que es pren pocs dies per anar a 
esquiar, no vindrà si cal passar 
tantes hores a la carretera, a part 
del vol. Així que la idea
de posar un aeroport és molt 
interessant. Que puguin venir 
des de qualsevol punt, volant 
directament fins aquí, seria
un avanç molt important per a 
Andorra.

Acabem l’entrevista, i he de 
dir que he conegut a un Mark 
Vanderloo encantador, proper 
i molt divertit, que quan parla 
d’Andorra es nota que ho fa 
des del cor -“he estat molt ben 
acollit en aquest país, i estic 
encantat de viure i treballar 
aquí. M’encanta esquiar i 
tenim un dels millors ressorts 
d’Europa. Estimo aquest país i 
el promociono allà on vaig. El 
mateix em passa amb Andorra 
Sotheby’s International Realty, 
és fabulós estar amb ells, tant 
en l’àmbit personal com en el 
professional, m’aporten una 
tranquil·litat i una confiança 
absoluta, i això és molt 
important”- destaca el Mark. 

«Cal destacar el valor de 
tenir Andorra Sotheby’s 
International Realty pel 
que representa a nivell 
global i el prestigi que 
aporta.»
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ADV · ANDORRA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

El passat 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.

INAUGURACIÓ DE LA SEU SOCIAL
 D’ANDORRA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

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 
Beaumarchais de Rotchschild, 
la senyora Carmen Cervera 
-Baronessa Thyssen-, el model 
Mark VanderLoo -ambaixador 
d’Andorra Sotheby’s International 
Realty-, membres de la família 
Picasso, Frèderic Guyot i James 
Mackie -experts tassadors de 
Sotheby’s Auction’s-, Natalie Mik 
-Global Vice President Affiliate 
de Sotheby’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, acompanyats 
de la família Armengol, propietària 
de l’empresa andorrana BOMAR. 
El vernissatge el va amenitzar el 
pianista andorrà Jordi Barceló 
amb un molt destacat quartet de 
jazz, amb un aperitiu preparat 
per l’Hotel Hermitage de Soldeu i 
maridatge a càrrec del prestigiós 
Champagne Barons de Rothschild.
En la prèvia a l’acte, 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, per 
la seva vinculació afectiva amb la 
família.

GRAN
PREMIERE
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A la cita, hi van assistir multitud de 
personalitats del món empresarial, 

cultural i polític, convertint-la en un 
esdeveniment  exclusiu



Es tracta d’una travessa relativament 
senzilla, amb poques pujades, i és,
per tant ideal per fer-la amb nens
o persones poc acostumades a 
caminar. Caranejarem una de les dues 
altiplanícies d’origen glacial que hi 
ha a Andorra (una la del Pic Negre i 
Claror, i aquesta la del Maià-Ortafà) i 
ademés descobrirem Siscaró, una de 
les valls que aboquen les aigües al riu 
d’Incles, i que és un autèntic paradís 
natural. L’únic, es que es requereixen 
dos vehicles ja que sortirem d’un punt 
(Port d’Envalira) i acabarem en un 
altre (Pont de la Baladosa, a la Vall 
d’Incles.

DESNIVELL: Uns 400 metres de desnivell 
positiu i uns 500 metres de desnivell 
negatiu 
DIFICULTAT: baixa. L’única dificultat, és la 
gran distància
TEMPS: Unes 6 h en total, a un ritme 
passejada, fent fotografies i gaudint dels 
paisatges i llacs

TEXT I FOTOS: OSCAR LLAURADÓ

TRAVESSA PIC DE MAIÀ / ORTAFÀ / PORT DRET / SISCARÓ / VALL D’INCLES

Benvinguts 
al paradís

Per arribar 
a l’estany de 
les Canals 
Roges (2.418 
m) haurem 
de canviar 
de direcció 
i remuntar 
durant
1 hora, 
recomanem 
l’esforç.

Sortirem des del Cap del 
Port d’Envalira (2.408 m) 
i deixarem el vehicle a 
l’aparcament situat a mà 
esquerra.

Començarem a pujar en direc-
ció nord-est, o bé per la pista 
o pel corriol que hi ha la suau 
aresta. Quan arribem al primer 
coll, seguir pel sender de la 
carena dreta fins al Pic de Maià 
(2.625 m), on trobarem un 
gran repetidor.

Les vistes en totes direccions 
són esplèndides. Un mirador 
privilegiat de gairebé totes les 
muntanyes andorranes. En 
aquest punt, s’acaba la pujada 
més dura en tota l’excursió 
(uns 60 minuts com a màxim).

Des d’allà, seguirem una pista 
en direcció nord-oest per una 
amplia carena, fins al coll 
d’Ortafà (2.535 m) i seguim 
carenejant pel camí, on passa-
rem terrenys herbosos i pedra 

petita. Observeu l’altiplanície, 
un terreny molt suau però amb 
una altitud considerable (més 
de 2.500 m).

Muntanyes suaus, ideals a 
l’hivern per fer amb raquetes 
o skimo. Al principi de l’estiu, 
hi podeu trobar l’edelweiss, 
l’única flor present a l’alta 
muntanya. Molt delicada i 
molt escassa, no la toqueu.
Seguirem pujant suaument 
i ben aviat arribarem al Pic 

TREKKING
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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
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del Port de Soldeu (2.612 
m). A mà esquerra, molt 
bones vistes del Pla de 
les Pedres, els Cubils i les 
crestes d’Ensagens. Al fons, 
els cims de la vall del nord: 
Comapedrosa, Casamanya, 
Estanyó, Fontblanca 
i Serrera. A mà dreta, 
panoràmiques del Pas de la 
Casa i l’Arieja, el circ de les 
Abelletes, el pic de Pedrons, 
i la vall del Riu de Sant Josep 
amb el Roc Melé al fons.

A sobre del refugi de Sant 
Josep, veurem el solita-

ri estany Mort (2.554 m). 
Seguim per l’ampla cresta 
i fent un canvi de direcció 
cap a l’esquerra, fent una 
llarga i visible diagonal, 
arribem al Port Dret (2.565 
m). Des d’aquí, en direcció 
nord, trobem el GRP (que 
ve des de França pujant 
per la Vall de Sant Josep) i 
seguint-lo, arribem al Pas 
de les Vaques, des d’on es 
divisa l’estany de Siscaró, la 
Tossa de Juclar i els pics de 
Fontargent i Anrodat. Allà, 
baixem per un fort pendent 
fins al Siscaró (2.324 m), 

preciós estany als peus 
d’altes i inhòspites muntan- 
yes. Creuant el llac per la 
riba esquerra i en direcció 
nord-oest, seguint un camí 
molt ben fressat, reprenem 
la baixada.

Als nostres peus veurem les 
molleres i el refugi lliure de 
Siscaró. Un cop arribem a les 
molleres, remuntem el camí 
en direcció nord-est fins a 
l’estany de les Canals Roges 
(2.418 m), a una mitja hora 
de distància.

Desfem camí per on hem 
vingut fins a les molleres,
i deixant el refugi a mà 
dreta, seguint paralel al riu, 
agafem el camí de baixada 
fins a Incles. Els abarsets i 
l’abundant flora, les cas-
cades i els paisatges ens 
transporten al paradís. Un 
autèntic jardí preciós natu-
ral, malmés per les traces de 
les motos que pugen sovint.

Més avall, ens endinsarem 
al bosc i seguint la pista 
forestal arribarem al pont 

de la Baladosa, el punt 
on prèviament haurem 
deixat el segon vehicle, a 
l’aparcament que hi ha al 
final de la carretera de la 
vall d’Incles.

A l’estiu, la carretera, roman 
tancada a la circulació des 
de les 9 fins les 18h. Per 
tant, si l’accés està tancat, 
haurem de recòrrer els 3 km. 
de la vall, i recomanem fer-
ho pel camí de l’Obac, fins a 
l’encreuament amb la CG2. 

> L’estany de Siscaró (2.324 m) >> Les molleres de Siscaró, un ecosistema molt fràgil pel canvi climàtic.

OBSERVA
Les molleres de Siscaró tenen un 
gran valor patrimonial i ofereixen 
serveis ambientals rellevants a la 
societat, entre els que cal destacar:
> Presenten una fauna i flora 
singular, adaptada.
> Tenen un paper cabdal en la 
regulació del cicle hidrològic.
> Constitueixen en si mateixes 
reserves d’aigua dolça.
> Presenten un notable interès 
científic com a laboratori d’estudi 
del clima, de les xarxes tròfiques, 
de la dinàmica dels ecosistemes, 
etc.

TREKKING
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Sergi Mas, un dels artistes més 
estimats del nostre país, acaba 
de presentar el seu darrer llibre 
“Àlbum de Bolets d’Andorra”, 
un recull de més d’un centenar 
d’aquarel·les i dibuixos de 
bolets, a tinta, que ha realitzat 
durant més de cinc dècades.

Nascut a Barcelona el 1930, 
en una família 
d’artesans,
cursa estudis a
l’Escola d’Arts i 
Oficis de la Llotja 
de Barcelona
i es forma al 
Poble Espanyol 
de Montjuïc,
on treballa
la ceràmica, el gravat, 
l’estampat i el tornejat. Després 
de diversos encàrrecs i viatges 
a Andorra, finalment, el 1957 va 
decidir establir-se a Aixovall.

Artista multidisciplinari, 
escultor, ceramista, dibuixant, 
gravador, litògraf i escriptor, la 
seva vida ha estat marcada per 
una plena dedicació a l’art i la 
cultura popular.

ENTRE L’ANDORRA QUE VA 
TROBAR QUAN VA ARRIBAR 
AL PAÍS I LA D’ARA, QUINA 
EVOLUCIÓ HI VEU A NIVELL 
CULTURAL I ARTÍSTIC?

Darrerament Andorra està destacant 
molt a les lletres, sobretot pel 
petit que és el país. Els novel·listes 
d’Andorra són molt bons. S’ha fet un 
avanç molt important en la música. 
En belles arts també ha avançat, 
però no tant.

Però tenim una mancança, no sortim 
del país. Només anem a llocs com 
la Biennal de Venècia, perquè ens 
coneguin i vinguin turistes. Però la 
resta no sortim perquè no podem, 
perquè ens és molt difícil. Quan 
passes la frontera, tant de sortida 
com d’entrada, has de declarar tot el 
que portes, tens moltes dificultats, i 
això no s’ha solucionat mai. I sembla 
que no hi ha previsió de canvi. Per 
contra, pel que fa als artistes de fora 
tot són avantatges. Esperem que amb 
els tractats que s’estan fent amb la 
comunitat europea això canviï una 
mica.

S’HA ESCRIT MOLT SOBRE EL 
SERGI MAS ARTISTA, PERÒ, QUÈ 
ENS EXPLICA DEL SERGI MAS 
COM A PERSONA? QUÈ ÉS EL 
QUE ENCARA NO CONEIXEM DEL 
SERGI MAS?

De l’època de la qual jo vinc, 
els oficis artesans tenien molta 
importància, la ceràmica, la fusta, 
el ferro, i per això tinc una mica 
de coneixements en general. 

Però també tinc 
defectes. 
Un d’ells és que 
sóc molt modest, 
no m’hi esforço 
a ser-ho, però ho 
sóc, no sé practicar 
l’autobombo. 
També hi ha una 
cosa que és bàsica, 

només arribar a Andorra, el país 
i la seva cultura em van captivar 
i enamorar, i estic molt orgullós 
de ser andorrà. La petita cultura 
andorrana, l’antiga, em té fascinat, 
només he tocat temes d’Andorra 
intencionadament: les llegendes, els 
costums i les tradicions, m’atrauen 
molt.

SI HAGUÉS DE DEFINIR-SE COM 
UN PERSONATGE D’UN LLIBRE, 
SOBRE EL QUE LI AGRADARIA 
ESCRIURE, COM HO FARIA?

TEXT: REDACCIÓ · IL·LUSTRACIONS: SERGI MAS

El personatge genèric del 
paquetaire, l’antic contrabandista 
que carregava trenta quilos i els 
portava no sé quants quilòmetres 
lluny d’Andorra per guanyar unes 
«pessetes». Aquest és el gran 
personatge d’Andorra sense nom, al 
que li faria un monument enorme. 
Abans la gent senzilla a Andorra 
tenia moltes dificultats, i s’havien de 
guanyar la vida passant la muntanya, 
amb el tabac o amb el que fos, i 
aquest personatge que anava fins 
a Berga carregat, amb dificultats 
sobretot a l’hivern, em té fascinat. 
És una part de la nostra història molt 
important, que sembla fa vergonya 
parlar-ne. En diuen contraban, però 
per a mi és transport de muntanya. 
Un havia de guanyar-se la vida com 
podia.

SI HAGUÉS DE TRIAR SER 
UNA ALTRA COSA QUE NO 
FOS ARTISTA, QUÈ LI HAURIA 
AGRADAT SER?

M’agrada molt la vida del pastor, 
però jo físicament no puc, i si tornés 
a néixer, m’agradaria tractar amb 
bestiar. Un somia el que no pot fer.

HI HA ALGUNA COSA QUE 
LI QUEDI PER FER? QUÈ LI 
AGRADARIA FER?

Moltes!! (riu) Quan em vaig jubilar als 
65 anys, pensava que tindria temps 

per fer moltes coses.
Però n’hi ha una que m’agradaria 
especialment. Tinc una col·lecció 
d’objectes antics, sobretot d’eines 
i mobles. M’agradaria un dia 
poder veure aquests objectes en 
un museu, però em temo que no 
ho aconseguiré. Ho he ofert als 
Comuns, a Govern, però de moment 
no ha interessat. No entenc per 
què a Andorra tot el que és antic 
no agrada, el que té a veure amb 
la manera de viure de fa cent anys 
causa rebuig, ja que era una manera 
de viure molt dura. Abans els hiverns 
eren molt llargs i durs i suposo que 
no els agrada recordar-ho.
Hi ha una novel·la de l’Antoni 
Morell que es diu “La neu adversa”, 
explica que hem passat de tenir 
por a la neu, a dependre d’ella per a 
l’economia del país.

S’HA PRESENTAT EL SEU DARRER 
LLIBRE “ÀLBUM DE 
BOLETS D’ANDORRA”. ES 
TRACTA D’UN RECULL 
DE MÉS D’UN CENTENAR 
D’AQUAREL·LES I 
DIBUIXOS DE BOLETS 
A TINTA, QUE HA 
REALITZAT DURANT MÉS 
DE CINC DÈCADES. D’ON 
LI VE AQUESTA PASSIÓ 
PELS BOLETS? COM ES 
VA MATERIALITZAR 
AQUEST PROJECTE?

Dels bolets que recollíem amb la 
família i amics, si hi havia un més 
bonic que els altres ho dibuixava, 
sense intenció de fer un llibre. I així 
durant 50 anys. Però de
dos anys cap aquí, el meu nét, 
que treballa a l’Institut d’Estudis 
Andorrans, va conèixer un micòleg 
investigador del CENMA, que es diu 
Manel Niel, i va sorgir el projecte. 
El Manel va fer la part científica del 
llibre. N’estic molt content i satisfet, 
ha quedat molt bonic.  

«els artistes del país no sortim 
perquè no podem, perquè ens és 
molt difícil. Quan passes la frontera, 
has de declarar tot el que portes, 
tens moltes dificultats, i això no s’ha 
solucionat mai. I sembla que no hi ha 
previsió de canvi.»
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A la Revista del CENMA de l’Institut 
d’Estudis Andorrans, es publiquen 
treballs científics i divulgatius d’in-
terès per a Andorra i els Pirineus, 
sobre tots els aspectes que envol-
ten el medi natural.

El llibre “Àlbum de Bolets d’Andor-
ra” és el darrer de l’artista Sergi 
Mas, un recull de més d’un cente-
nar d’aquarel·les i dibuixos a tinta 
de bolets, que Mas va realitzar du-
rant cinc dècades.

Amb aquests premis, Núria Pu-
blicitat no fa més que seguir una 
trajectòria d’èxits basats en la bona 
feina d’un equip apassionat, curiós 
i creatiu, que creu en la força de les 
idees que aporten contingut i por-
ten a l’acció, una agència amb una 
filosofia clara: crear la diferència 
revelant la veritable naturalesa de 
les coses i expressar-ho mitjançant 
un perfecte equilibri entre estratè-
gia i creació. 

CREATIVITAT
PROXIMITAT
INNOVACIÓ

25A EDICIÓ DELS 
PREMIS ARTS 

D’ANDORRA

En la 25a edició dels premis Arts Andorra, convocats pel 
Cercle de les Arts i les Lletres, en la categoria de disseny 
gràfic, Núria Publicitat ha estat guardonada amb dos premis  
en la modalitat llibre, per “Àlbum de Bolets d’Andorra” i en 
la modalitat revista per “La revista del CENMA” de l’Institut 
d’Estudis Andorrans. Amb aquests ja són 14 els guardons 
rebuts pel Cercle de les Arts i les Lletres. 
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Les obres de l’artista Judit Gaset Flinch estaran a la  
Galeria Art al Set. Les galeristes i ella mateixa han volgut 
fer pública aquesta col·laboració amb una mostra de 
peces de l’artista .
Són peces de petit i gran format, peces de paret 
(quaderns) , tot fet amb fang de diferent tipus 
-refractari, gres, manganès etc...  en alguns casos hi 
incorpora el ferro. Podem trobar-hi també gravats, 
treballats amb gofrats sobre paper de cotó.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

JUDIT GASET FLINCH · GALERIA ART AL SET

PETITS RETALLS 
D’ÀNIMA

Gaset ens descriu la seva creació 
com un treball basat en moments 
i fets que va vivint, un camí que es 
va fent dia a dia.. Quan ens parla 
del seu llenguatge, el descriu  amb 
elements com escales, fletxes, 
finestres, portes, plànols i en algun 
moment lletres. Tot això entra i 
surt de l’obra, apareix i desapareix, 
ens assenyala un concepte bàsic 
que també sorgeix constantment, 
i és que en el fons, encara que hi 
entrin altres elements, sempre 
ha treballat  sobre les realitats 
individuals i col·lectives, de com 
canvia un element quan està sol 
o se n’ajunten molts, de com tot 
forma part d’algo mes, de les 
diferents lectures de la mateixa 
realitat... 

Escultures....,en aquest espai s’hi 
troben obres en vertical i d’altres 
en horitzontal; Aquestes últimes 
són més arriscades i difícils a l’hora 
d’exposar-les, en elles preval el 
concepte de l’obra sobre qualsevol 
altra cosa.
-“És una obra honesta, el que veus 
és el que hi ha, sense cap altra 
pretensió. Expliquen coses que 
portes dins teu, i que de vegades 
no n’ets ni conscient, es com teixir 
poc a poc i d’aquests fils en surten 
peces, petits retalls d’ànima de la 
persona que les fa “- diu l’artista. 
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MASSANDOR SERVEIS IMMOBILIARIS

ALFONS VALDÉS · MASSANDOR SERVEIS IMMOBILIARIS

En tot projecte d’interiorisme, l’elecció del color és clau per a 
la seva elaboració, ja que aquest juga un paper molt important 
en l’espai, transmet sensacions, i pot influenciar en l’estat 
d’ànim, en la comoditat o el confort de les persones.

A Massandor Serveis Immobiliaris, ho van tenir molt clar a l’hora de 
dissenyar l’interior de la seva seu social, i van decidir que l’origen de 
la paleta cromàtica de l’espai havia d’estar en les pintures de l’artista 
andorrà Alfons Valdés. Per això van pintar les parets d’un to neutre per 
destacar i potenciar les obres d’art, fent-les el focus d’atracció.
La premisa de Massandor va encantar a l’Alfons que de seguida els 
va fer una proposta dels quadres que creia més interessants per a 
l’emplaçament del local, unes 10 obres que s’han distribuït en les dues 
plantes i aporten pinzellades de llum i alegria, calma i tranquil·litat.

PINTURA 
ABSTRACTA

Podeu visitar el fons permanent de l’artista andorrà 
Alfons Valdés al Showroom de Massandor

LLENGUATGE · Alfons Valdés, 2017 · Tècnica Mixta · 67X67X4 cmTORNADA A NORSK
Alfons Valdés, 1996
Tècnica Mixta · 64X64 cm

NÈBULA FOSCA · Alfons Valdés, 2016 · Tècnica Mixta · 40X40 cm

ARBRE I LLUNA SOBRE GROC 
Alfons Valdés, 2012
Tècnica Mixta · 95X95X4 cm

ALFONS VALDÉS ENS DEFINEIX LA SEVA 
PINTURA I L’ORIGEN DE LA SEVA TÈCNICA. 
“La meva inspiració neix d’una impressió, no de mirar la natura 
ni de reflexionar, surt d’una forma espontània, és a dir, quan 
m’ha passat una cosa determinada que em crea un impuls el 
transporto al quadre. 
Quant a l’origen de la meva tècnica, jo sóc arquitecte de 
professió i ja dibuixava abans d’arribar a Andorra, amb 
retoladors, però no sabia preparar una tela perquè no tenia la 
formació. Va arribar un moment que jo estava molt interessat 
per la pintura, i resulta que el Sergi Mas feia classes a les nits 
a l’Escola d’Art de Sant Julià, a les quals vaig assistir durant 
tres anys. Vaig quedar al·lucinat de la facilitat de muntar una 
tela amb una lona, un bastidor i cola de conill, amb la que es 
feia una emulsió que permetia que la tela quedés plana com 
un timbal i es podia enganxar matèria. Se’m va obrir un camp 
inesperat, em vaig adonar que podia encolar qualsevol paper,  
ferro o  matèria, i tot formava part del quadre. A partir d’aquí 
és quan jo començo a pintar de forma més seriosa.
Per entendre una pintura abstracta, cal mirar-la amb un estat 
d’ànim i veure-la com a tal. Segons ens sentim, aconseguirem 
analitzar-la i comprendre el que representa”

En l’art abstracte tot ve del més profund de l’ànima i de la ment 
imaginativa, ja sigui de l’artista o de qui observa la tela.

≤
 

≤
 

≤ ≤ 
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Els quadres de 
Vaquero són com 
metàfores del 
món urbà

L’artista Julio Vaquero, destacat hereu de la 
gran tradició realista i figurativa espanyola, 
exposa a l’Artalroc “Entre el llambreig i la 
penombra”, una selecció d’obres de diferents 
etapes de la seva trajectòria artística, on són 
presents els dibuixos en negre, la sèrie de 
pintures ‘Museu robat’, les escultures-mobles 
més conegudes, i les darreres pintures de flors 
i formes vegetals.

EXPOSICIÓ A L’ARTALROC JULIO VAQUERO

ENTRE EL LLAMBREIG 
I LA PENOMBRA

Llicenciat en Belles Arts 
i Premi Joan Güell per la 
Facultat de Belles Arts de 
Sant Jordi de Barcelona, 
des que va començar a 
exposar en aquesta ciutat 
l’any 1987, ha continuat 
fent-ho a Espanya, Itàlia, 
Alemanya, Bèlgica, 
els Països Baixos i 
Estats Units, així com 
en nombroses fires 
internacionals.

A més, la seva obra està 
present en més d’una 
desena de museus i 
col·leccions públiques 
espanyoles. 

Les obres de Vaquero 
tenen un aspecte 
trencador, sensible amb 
l’estètica actual. 

1. Silla Rota · 2009-2011 · 90 X 47 X 55 cm · Pintura seca, resina, 
fibra de vidre i quitrà. 2. Museo Robado · 2017 · 184,5 X 188,5 X 
4 cm · Llapis gras i aiguada sobre paper vegetal.  3. Sombras en 
el Palacio Abatellis · 2017-2018 · 198 X 205 X 4 cm · Llapis gras 
i aiguada sobre paper vegetal.  4. Restauración Sucia · 2017-
2018 · 209 X 200 X 4 cm · Creta i aiguada sobre paper vegetal.

1.

2. 3.

4.
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L’estudi de la llum les 
apropa a la realitat òptica, 
i les formes i objectes 
repartits amb cert 
desordre, incideixen en la 
dualitat entre l’espai pla i el 
tridimensional. 

La seva tècnica és molt 
variada, dibuixos realitzats 
en creta i aiguada sobre 
paper vegetal,  escultures 
i mobles realitzades amb 
pintura seca, resina, fibra 
de vidre i quitrà. 

En la pintura utilitza una 
paleta brillant, de manera 
que quan es tracta de la 
utilització del color, així 
com de la interpretació, és 
tot menys temorós. 

Mitjançant l’ús d’una 
valuosa tècnica, 
aconsegueix una 
inesperada harmonia visual 
en el color. 

Els seus vibrants olis 
mostren càlids tons, que 
estableixen exòtiques 
relacions amb els blaus, 
turqueses, violetes i 
granats. 

En qualsevol cas, combina 
elements obtinguts de la 
contemplació d’objectes 
reals, amb altres virtuals, 
alterant la jerarquia de 
la composició i dotant a 
l’espai de certa ambigüitat.

S’enquadra 
fonamentalment en el 
realisme i en la pintura 
figurativa a partir de 
l’observació del natural. 

5.

6.

5. Cama de oro · 2009-2011 · 62 X 140 X 255 cm · pintura seca, resina, fibra de vidre i quitrà
6. Habitación con fantasmas · 2009-2010 · 236 X 330 cm · Llapis gras i aiguada sobre paper vegetal.




