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Nova promoció de luxe
Nueva promoción de lujo

Nouvelle promotion de luxe
New luxury development 

Més informació a: Santa Anna, 14 · AD700 Escaldes - Engordany · info@sir.ad

+376 872 222 · www.andorra-sothebysrealty.com

Poden pujar gossos i bicicletes



ARQUITECTES
EN EXERCICI

ADELLACH I COMA, Josefa
Casa Adellach
AD300 LA CORTINADA
Tel. 850195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiada: 31
 
ADSERÀ I GRIFÉ, Josep
Carrer Prat de la Creu, 91 - 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 806365
j.adsera@adseragroup.com
Número de col·legiat: 37
 
AGUSTÍ ALMIRALL, Marc
C. Ciutat de Consuegra, 16
Escala A - pis 2n 1a
AD500 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
Tel. 824001
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
Tel. 862861
albos@miquelalbos.com
Número de col·legiat: 38
 
ALBÓS I SABOYA, Robert
Av. del Fener, 15 - Ed. Picó, 1r D
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43
 
ALEIX I PALOU, Xavier
Urb. Els Oriossos, Xalet Aleix
AD400 ANYÓS - LA MASSANA
Tel. 815445
xaa@andorra.ad
Número de col·legiat: 15
 
ÀLVAREZ I RIBA, Lluís
Carrer la Parròquia, 2
AD 700 - ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 862459
llar@andorra.ad
Número de col·legiat: 13
 
ARIAS I TORRES, Gerard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800901
ga@data.ad
Número de col·legiat: 87

BADIA NICOLÀS, Eulàlia
Carrer Prat de la Creu, 87 1-1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 394994
eulaliabadia@gamail.com
www.eulaliabadia.com
Número de col·legiada: 126

BARDINA LAMELAS, Xavier
Av. Francesc Cairat, 6 - 4t A
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 603315
xb.arch@gmail.com
Número de col.legiat: 130

OROBITG I PÉREZ, Ciro
Av. Meritxell, 20 - Ed. Roc Escolls,1-2E
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 808720
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
Tel. 835200
info@orteuriba.com
www.orteuriba.com
Número de col·legiat: 54

PALACIO SANTACREU, Anaïs
Carrer Ana Maria Pla, 31
Ed. ILLA 3, 2A
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 676062
anaispalacio@gmail.com
Número de col.legiada: 137

PALAU I GARCIA, Sònia
Palau Arquitectura
Bonaventura Riberaygua, 41
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 649376
info@palauarquitectura.ad
www.palauarquitectura.ad
Número de col·legiada: 103
 
PALLARÉS I PAPASEIT, J. Manel
C. Prat Creu, 59 - esc B, 6è 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865431
kfs@coac.net
Número de col·legiat: 45
 
PASCAL I RIERA, Esther
C. J. Viladomat, 38 - e. A - 6e 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 339025 / 860634
epascal@andorra.ad
Número de col·legiada: 56
 
PEREZ I MORENO, Daniel
Sant Salvador, 10 - 1r
Despatx 105
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 361270
as08estudi@gmail.com
Número de col·legiat: 91

PERNÍA I MORENO, Moisès
Av. Través, 28 - baixos - Ed. Sant Roc
AD400 LA MASSANA
Tel. 839183
projectesnous@gmail.com
www.projectesnous.com
Número de col·legiat: 79
 
PI I CERDÀ, Joan
Edifici Bonaire C, 4t 1a
AD100 SOLDEU
Tel. 820929
j.pi.cerda@andorra.ad
Número de col·legiat: 27
 
POL I SOLÉ, Antoni
Era Mangautxa - Pl. Sant Cerni
AD100 CANILLO
Tel. 851095 / 851656
aps@andorra.ad
www.polnadalboix.com
Número de col·legiat: 06
 
PUBILL I ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26 - 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 826606
jpubill@enlinia.net
Número de col·legiat: 50
 
PUIG I MONTANYA, Carles
Carrer Currubell, 1 - 5è 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800420
cpuigmont@andorra.ad
Número de col·legiat: 35

BATLLE I JORDANA, Jordi
C. Baixador del Molí, 2 - baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 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
Tel. 865290
vblasi@victorblasi.com
Número de col·legiat: 46
 
BURGUÉS SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2-C
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 850689
mburgues@bzarquitectura.com
Número de col·legiat: 112
 
CALL I REIG, Julià
Plaça Guillemó, 5 - 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 869643
callreig.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: 16
  
CALVET I SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2 - 1r
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 801888
info@calvetarquitectes.com
Número de col·legiat: 65

CANUT FONT, Andreu
Carrer de les Escoles, 24 - Entresol, D 5
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 741710
andreu@ginjaume.com
Número de col.legiat: 136
 
CASAMAJOR I ESTEBAN, Joan Albert
Costa Nagol, Ed. Caborreu - baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 841777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: 78

CATALINAS SUBIRANA, Meritxell
Passatge Arnaldeta de Caboet, 6
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 677936
mcs@a-simetric.ad
Número de col.legiada:111
 
CERVERA ROMERO, Clara
Carrer Bonaventura Armengol,15
Ed. Occesa, pis 2 - porta 6
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 707777 / 695733
conceptualestudi@gmail.com
Número de col.legiada: 138

CERVÓS I CARDONA, Pere
Av. Santa Coloma, 89 - 1r 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868942 / 820183
pcervos@andorra.ad
Número de col·legiat: 96
 
CORNELLA I AYERBE, Jordi
Carrer Bonaventura Riberaygua, 33 - 5-1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 804300 / 353300
cornella.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 73

PUNTAS BATANÉS, David
Av. Joan Martí, 117 - local 2
AD200 ENCAMP
Tel. 817666
david@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiat: 114

RANDO CABANILLAS, Diana
C. Prat de la Creu, 8 - 6è 6a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 674639
rando.diana@gmail.com
Número de col·legiada: 132

RIBA DE OLIVEIRA, Andreu
Carrer Sant Romà, Casa la Bordeta
AD200 LES BONS - ENCAMP
Tel. 831231 - 347025
andreu@ribaarquitectes.com 
Número de col·legiat: 133

RIBERAYGUA MAGALLÓN, Antoni
C. Alzinaret, 22, 6-2
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 678526
toniriberaygua@gmail.com
Número de col·legiat: 129
  
RIBERAYGUA ZAMORA, Bonaventura
Carrer Ciutat Consuegra, 10
Edifici Orio, 4t 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 337824
turi.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 93
 
SALA I MOMPEL, Jordi
P. Manel Cerqueda, 3-5 - 3r B
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 808345
ajs@andorra.ad
Número de col·legiat: 07
 
SÀNCHEZ I FORES, Laura
Av. de les Escoles, 30 - 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 333340
arquilauras@yahoo.es
Número de col·legiada: 68

SEMPERE I ALBERT, Arnau
C/Prat de la Creu, 91 - 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 806365
a.sempere@adseragroup.com
numero de col.legiat: 120

SOLÉ SANS, Jordi
B. Armengol, 10 - Ed. Montclar, 234
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 124

SORIANO I VIDAL, Josep
Av. Carlemany, 117 - 5è A
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 864949
pepsoriano@andorra.ad
Número de col·legiat: 58
 
TERREROS I CEBALLOS, Andreu
Av. Doctor Nequi, 7 - 5è B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807747
atmsarqs@andorra.ad
Número de col·legiat: 19

TERREROS I SANSA, Mercé
Av. Doctor Nequi, 7 - 5è B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807747
merce.terreros@gmail.com
Número de col·legiada: 106
 
TRAVÉ I SIRVENT, Josep
Carrer del Parnal, 10 - 1r 3a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 820476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98

GARCIA FRESNO, Anna
C. Prat de la Creu 94, 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 611939
annafresno@gmail.com   
Número de col·legiada: 117
 
GARCIA I RICART, Patrick
Carrer dels Escalls, 9 - 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 809045
tda@andorra.ad
Número de col·legiat: 32
 
GIL RODRÍGUEZ, Jacint
Xalet Gil - Roc dels Esquirols
AD600 AIXIRIVALL
Tel. 383225
gilarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 76
 
GINJAUME I GRATACÓS, Lluís
C. Escoles, 24 - baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 741710
info@ginjaume.com 
Número de col·legiat: 92
 
GRAS I FERNÀNDEZ, Carles
Dr. Molines, 2-4
Ed. “Trillà III” - 1r 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868075
dacg@andorra.ad
Número de col·legiat: 55
 
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau
Carrer dels Plans, 90
AD400 LA MASSANA
Tel. 339760/818450
pauiglesias@pauiglesias.net
Número de col·legiat: 75

JARA BARRANQUERO, Marta
Carrer del Puial, 24 - 4t
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 340599
marta@m31estudi.com
Número de col.legiada: 135

LÓPEZ MATEOS I MORENO, Artur
Urb. Les Agudes, 24 - Casa 1
AD400 SISPONY
Tel. 839831
l-m.arquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 20

LORENZ. Daniela
Ctra. d’Engolasters, sp. Les Molleres
bloc 3 - 3r C
AD700 ESCALDES ENGORDANY
Tel. 635411
Daniela.lorenz.arq@gmail.com
Número de col.legiada: 109

 MARINÉ I CASALS, Eduard
Av. Princep Benlloch, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800900
em@data.ad
Número de col·legiat: 95
 
MARTÍ I PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15 · 1r D - Ed. El Picó
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868020
rmartiarq@gmail.com
Número de col·legiat: 71

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

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

MANRESA ALBÁ, Héctor
Número de col·legiat: 128

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

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

NAUDI GABRIEL, Víctor
Número de col.legiat: 141

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

ROSSELL I DURÓ, Manel
Número de col·legiat: 17

RUIZ GIMENEZ, Marta
Número de col·legiada: 123

SAENZ DALVECIO, Ana
Número de col·legiada: 110

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

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
Tel. 337955
Número de col·legiat: TH29
 
FARRÉ I RIBA, Josep Maria
Av. Sta. Coloma, 31 - Ed. Claror, sot. -1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807507
arqfarre@andorra.ad
Número de col·legiat: TH10

DALMAU I JIMÉNEZ, Eva Maria
Av. Fiter i Rossell, 70 - 2n 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 363993
edalmauj@coac.cat
Número de col·legiada: 99

DALMAU I GAMARRA, Monica
Urb. La Plana, Ed. Mirador Parc
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 361274
mondalmau@gmail.com
Número de col·legiada: 105

DAVILA, Gonzalo
Av. Meritxell, 76 - 1r porta 6
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 605421
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
Tel. 846486
r.dedeus@andorra.ad
Número de col·legiat: 90

DILMÉ I BEJARANO, Enric
DOCTOR ARQUITECTE
Av. Fiter i Rossell, 109 - baixos, local 2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 869558
enricdilme@enricdilme.com
Número de col·legiat: 44
  
ESPUGA I SORRIBES, Pere
B. Armengol, 10 - Ed. Montclar 234
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 802000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 34

FELIPÓ I CODINA, Josep Maria
Av. Meritxell, 9 - 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 822630
jmfelipo@gmail.com
Número de col·legiat: 60
 
FERRIZ CLAVIJO, Jaime
Av. Sant Antoni 61, 5è 1a
AD400 LA MASSANA
Tel. 637957
jaimeferrizclavijo@gmail.com 
Número de col·legiat: 107 

FERRER SANTOS, Joaquim
C. de les Grandalles, 4t
Ed. Xalet Ordino, átic
AD300 ORDINO
Tel. 682652
quim@andorra.ad
Número de col.legiat: 131

FITÉ I FERRERO, Marina
Xalet Rull (Els Plans)
AD400 ESCÀS
Tel. 377728
mfite@andorra.ad
Número de col·legiada: 64
 
FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau
Ctra. Engolasters, 53 - bloc1, 2-2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 861364/374364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

VALDÉS I PUIG, Alfons
C. Prat Primer, 4 - apart. 71
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 822129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05

VITULLO, Jorge Anibal
Carrer Gil Torres, 63 - baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 866576/328102
aedificatioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108
 
VECIANA I MEMBRADO, Gerard
Carrer Valira, 2 - 1r B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
info@arteks.ad
Número de col·legiat: 66
 
VENDRELL I CORTÉS, Marta
Av. Joan Martí, 117 - local 2
AD200 ENCAMP
Tel. 817666
marta@apuntdarquitectura.com
Número de col·legiatda 94
 
VICENTE I SOLÀ, Fèlix
C. Prat de la Creu, 92 - 1r, desp. 16
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807777
despatx@fvsarq.com
Número de col·legiat: 29
 
VIDAL I QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865924
th19@andorra.ad
Número de col·legiat: 72
 
VILLAMAYOR I ROZADOS, Albert
Carrer El Cedre, 5 - esc. B - 2n C
AD500 SANTA COLOMA
Tel. 724577
avr@andorra.ad
Número de col·legiat: 51
 
VIU I REBÉS, Lluís
C. Les Canals - Xalet OCCESA 
AD500 ANDORRA LA VELLA
lluis@mdc-bcn.com
Número de col·legiat: 84

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

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI

ALMARAZ BARTUMEU, Jaume
Numero de col.legiat: 134

ANTELO I ADRAN, Cristina
Número de col·legiada: 101

ARMENGOL TORM, Carlota
Número de col.legiada: 89

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

MATEU JOFRE, Joan
Av. Meritxell, 30
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 877444
mateu.arq@gmail.com
Número de col·legiat: 121

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel
Ctra. d’Engolasters, 23 - PB 3
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 633419
info@miquelmercearquitecte.com
Número de col·legiat: 82

MELGOSA ANTONIJUAN, Oriol
Av. Br. Riberaygua, 9 - 4t B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. +34687860584
amelgosa@gmail.com
Número de col.legiat: 119 

MIRAPEIX GRESA, Anna
Av. Verge de Canòlich, 31-33 bloc B
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 664554
anna.mirapeix@hotmail.com
Número de col.legiada: 140

MOLNÉ I SAUQUET, Antoni
Antic Carrer Major, 22 - 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 828661
a3ti8me@andorra.ad
Número de col·legiat: 09
 
MONEGAL I BLASI, Marc
Ctra. Comella, 18 - ed. Habitat, 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 821321 / 0034933195083
mm@andorra.ad
Número de col·legiat: 39
 
MONTANÉ I TOMÀS, Josep Antoni
Casa Nova Quim
AD300 ORDINO
Tel. 837279
jamt.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 23
 
MORANTE I JIMÉNEZ, Ivan
Plaça Coprínceps, 1
Despatx 3-4
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 800899
imj.arquitectura@andorra.ad 
Número de col·legiat: 97

NADAL I BENTADÉ, Zaira
Era Mangautxa - Pl. Sant Cerni
AD100 Canillo
Tel. 851095 - 398000
zaira.nadal@andorra.ad
www.polnadalboix.com
Número de col·legiada: 77
 
NAUDI I ZAMORA, Víctor
Av. del Pessebre, 40 - baixos
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 800005
vnaudiz@naudiarquitectura.com  
Número de col·legiat: 14
 
OROBITG I JIMÉNEZ, Josep Lluís
Av. Meritxell, 20 - Ed. Roc Escolls,1-2E
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 808720
joseluis@orobitg.ad
Número de col·legiat: 08

LÒPEZ I MIRMI, Eduard
Av. del Pessebre, 28 - àtic
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 820956
edu.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: TH17

MARQUILLÓ I SORBES, Sílvia
C. Prat de la Creu, 101 - 1r desp. 3
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 808640
s.marquillo@suportenginyers.com
Número de col·legiada: TH24

PUIG I MONTES, Maria Lluïsa
Ctra. de Riberaygua, 16
AD200 ENCAMP
Tel. 815518
puigmontarqui@gmail.com
Número de col·legiada: TH16

REGUANT I ALEIX, Joan
C. Josep Viladomat,8 - 1r 1a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 837201
seturia@andorra.ad
Número de col.legiat: TH03

TÈCNICS
HABILITATS
SENSE EXERCICI

BELLES VILELLAS, Josep Lluis
Número de col.legiat: TH18

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

CASAMAJOR I PATAU, Joan
Número de col·legiat: TH05

CIRICI I MONTANYA, Joan
Número de col·legiat: TH08

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

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

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

ABRANTES MALAGUETA
ADSERÀ BARRAL

ALCÁNTARA SÁNCHEZ
ALDOSA CASES

ALIS CIRERA
ALLA BENALLA
ALONSO FALIP

AMADO BRUNO
ARAJOL MIR

ARMENGOL GIRAULT
ARRIBAS CODINA

BABIANO GALINDO
BALDRICH PUJOL 
BALLESTÀ ALIAS

BARBOSA LEITAO
BARRERA ARANDA

BASTIDA OBIOLS
BEA REBÉS

BEAL VILAGINES
BERNAT VISA

BOIX NOGUERA
BOS JUANES

BREGOLAT TARRÉS
BRESCÓ RUIZ

CADENA NAVARRO
CAMP GARCIA

Jorge Filipe
Gerard
Zico
Salvador
Toni
Mohammed
Lluís
Sebastian
Joan
Joan
Aureli
Carlos
Gerard
Frederic
Fabio Emanuel
Joan
Daniel
Antoni
Xavier
Jordi
Joan
Santi
Enric
Jordi
Jordi
Marc

NOU ROSSELL
ORTIZ GARCÍA
OSORIO MARTÍ

PALACIOS ALBACAR
PALOMO PALAU

PASTOR MONTELLÀ
PASTOR VILANOVA

PEREA RAMIA
PÉREZ GOYA

PICANYOL BULLÓ
PICART MARTÍNEZ

PLA PORTELLA
PLANES OBIOLS
PUIG BECERRA

RAMENTOL PUIGGALÍ
REAL PARIS

REMOLINS ISANT
RIBA MAZAS

RIBA PORRAS
RIBA PORRAS

RIBERAYGUA MAGALLÓN
RIBERAYGUA SASPLUGAS

RIERA MARTINEZ
RIOS NARVAEZ

ROCA LOAN
RODRIGO MONSONIS

RODRIGUES CERQUEIRA
RODRÍGUES FREITAS

RODRIGUEZ DE PELEATO GARCIA
RODRÍGUEZ LÓPEZ

ROSSELL FALCÓ
ROVIRA BOTEY
SALA ANGUERA

SALA ORTEGA

SALVADÓ ESPOT

SALVADÓ MIRAS

SALVAT FONT

SÁNCHEZ MANGAS

SANGRÀ CARDONA

SANTACREU MARTÍNEZ

SANTACRUZ ALÍS

SEGURA GRIFOLL

SOLANELLES MANUBENS

SOLANS CASTELLS

TARRES RODA

TOMÀS TOMÀS

TOR ARMENGOL

TORRES ARAUZ

TORRES ARAUZ

TRAVE OBIOLS

TUSET RUIZ

ULIER FARRÉ

URBAN

VALDÉS ALEMANY

VENDRELL SERRA

VERDÚ MARQUILLÓ

VICENTE MORENO

VICTORIA PLANAS

VILA BRESCÓ

VILARRUBLA BULLICH

VILLARÓ PANTEBRE

VIÑALS CANO

VINYES RASO

VIVES GENÉ

ZAMORA FARRÀS

CAMPOS ARAUZ
CAMPS LAYA

CAÑADELL MILLAT
CASALS SOLE

CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD

CLEMENTE PEROPADRE
COMELLA ALÍS

CORTÉS CATALAN
COULON

DA COSTA SANTOS
DE CELIS FONT

DELGADO BERNAL
DEU PUJAL

DÍAZ MARIÑO
DURÓ GASET

EGEA NAVARRO
EROLES

ESPARRACH SALLENT
ESTEL ARMENGOL

FARRIOL RAFEL
FAYAS RICO

FERRER LOPEZ
FERRER MAULL
FONT BERNET

FORNÉ MASSONI
FORNER ROVIRA

GAJAS GIRALT
GAMBORINO MEDINA

GANYET CASELLAS
GANYET CASELLAS

GARCIA GALERA

Manel
Xavier
Núria
Victor
Cristian
Nathalie
Jordi
Elena
Josep
Èric
Jean-Marc
Marcio
Nil
David
Jordi
Raimundo
Lluís
Pere
Roland
Xavier
Marc
Pere
Eduard
Silvia
Pere
Marc
David
Carles
Jordi
Gerson
Xavier
Pau 
Carlos

Rafel
Javier
José Luis
Jordi
Ferran
Joan
Alfred
Josep Maria
Mathieu
Xavier
Javier
Vicenç
Juan Carlos
Ivan
Ivan
Aitor Antonio
Ferran
Jordi
Luis Germán
Francesc
Sílvia
David
Jordi
Jordi
Ramiro
Mª Amparo
Víctor
Ivan
Marc
Josep
Albert
Marc
Jonathan

Laura
Valentín
Aitor
Xavier
Miguel Luis
Sergi
Marc
Noemi
Óscar
Llorenç
Albert
Alexis
Josep Mª
Carles
Jordi
Pere
Nadal
Sergi
Pere
Sergi
Antoni
Bonaventura
Manel
Antoni
Ivan
Ricard
Tania
Tiago Filipe
Joan-Manuel
Bernabé
Yvan
Joan
Claudi

Esteban

Jordi

Albert

Jaume

Álvaro

Estanislau

Guillem

Pere

Josep

Jordi

Carles

Frederic

Joaquim

Esteve

Jordi

Óscar

Jordi

Francesc

Josep Mª

Hans

Guillem

Cèlia

Albert

Ana

Domènec

Josep Maria

Jordi

Ivan

Josep

Raül

David

Joan

GAYTAN SANSA
GIL MARTÍNEZ

GONZÁLEZ BRUNAT
GONZÁLEZ RIDAO

GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO
GRAU NAVARRO

HUARACHI ORTEGA
HUERTAS PUIGDEMASA

ICHARD
JIMENEZ BELTRAN

JIMÉNEZ TIERNO
JORGE SECO

JURADO GÓMEZ
LANZA HORTAL

LINARES MARTÍN
LIZAMA ASTUDILLO

LLACH AIXÀS
LLOVERA MASSANA

LÓPEZ COBO
MAÑARICUA MARCO
MARQUILLÓ SORBES

MARTÍ CAPELLA
MARTICELLA CANELA

MARTIN BRETONES
MARTÍNEZ JUAN

MARTÍNEZ MILVAQUES
MARTÍNEZ MORA

MESTRE RODRÍGUEZ
MITJANA CAMAÑES

MOA FERNÁNDEZ
MOLES BETRIU
MOLINÉ CANAL
MUR VALBUENA

Col·legiats
en exercici

Col·legiats
sense exercici

ARANZABAL ARRUTI
ASTRIÉ PADILLA

CALVÓ ARMENGOL
CHIRINOS CORASPE

DOMÍNGUEZ SANTOS
ESCORIZA MARTÍNEZ
ESPAR BENTANACHS

ESTANY VIDAL
ESTRELLA ARMENGOL

FERRER PATERNA
FORNÉ ANGRILL

GARCÍA CASTILLO
GARCIA PASTOR

HERRERO CANTALAPIEDRA
LÓPEZ MIRMI

MARQUÉS FELIU
MIRANDA CASTÁN

MORA LLESUY
PALMITJAVILA DUEDRA

PINTOS MORELL
REGUÉ DELGADO
REYES FONSECA

RICO FLOR
ROZADOS LÓPEZ

SALINAS SERRAHIMA
SOLÉ ARMENGOL

TREMOSA FITÉ

Eneko Mikel
David
Silvia
José Gregorio
Raúl
Josep
Gerard
Eron
Gerard
Andreu
Jaume
Justo
Eva
Esteban
Antoni
Joan
Francisco José
Ivan
David
Victor
Romà
Alexei
Cristina
Daniel
Eloi
Francesc
Martí

Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
President

Sr. Marc PASTOR VILANOVA
Vice-President

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Secretari

Sr. Josep Mª Planes Obiols
Tresorer

Sr. Vicenç JORGE SECO
Vocal 1

Sr. Llorenç PICANYOL BULLÓ
Vocal 2

Sr. Antoni RÍOS NARVÁEZ
Vocal 3



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

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, 6, Casa Font
Planta -1, Local
AD300 Ordino
J  737 727
Ç  em-t@emtandorra.com
Z  www.emtandorra.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

Av. Joan Martí, 39 B
AD200 Encamp
J  830 586 
Ç  acconstruccions@hotmail.com 
Z  www.ac-construccions.com

http://WWW.ACODA.AD


Prat de la Creu 50-65, esc. B, 2n
AD500 Andorra la Vella
T/F (+376) 824 991
atmca@andorra.ad

www.atmca.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
administracion@gtpaq.com
www.gtpaq.com

Av. d’Enclar 64
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 760000
oficina.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

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@logifluid.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
tberneifill@hotmail.com

TRANSPORTS 
BERNÉ I FILL 

C/ de la Plana 20, 
Prada Masover 
AD500 Santa Coloma
T (+376) 738 888
info@catrans.ad
www.catrans.ad

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

Av. de la Bartra · AD200 Encamp
T (+376) 736 300
gelesa@gelesa.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

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. 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

Av. de Salou 56
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 1802 444
fruitesmolina@andorra.ad

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!

DES DE 1986

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



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

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

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

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

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

INSTAL·LACIONS LUCIANO

Carrer l’Aern
AD500 Santa Coloma
J 723 009
Ç lgodoy@andorra.ad

Carrer 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. 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

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

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

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

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

Carrer dels Escalls, 7 · 1r 4t 
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

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

  

  

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

www.adelca.ad

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

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

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

Carrer l’Anglada, 6
Casa Nova Font, Local 1
AD300 Ordino
J 737 727
Ç em-t@emtandorra.com

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

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

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

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

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

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

ECOTERM S.L.

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

SERVILED

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

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

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

Carrer 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

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

COL·LABORADORS 



C. Prat de la Creu, 59-65 
AD500 Andorra la Vella

agreda@andorra.ad

T 800 020

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.

Ofi cina: C. Pobladó, 37
AD500 Santa Coloma
Planta: Roureda de Malreu
AD500 Santa Coloma
T +376 721 821       
residus@residuscomesa.com

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

Carrer Joan Maragall · Ed. Xelo, 3C
AD500 Andorra la Vella
J 336 292 
Ç lampisteriaclaigas@andorra.ad

LAMPISTERIA 
CLAIGAS

LAMPISTERIA 
CLAU AIGUA I GAS 

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

Carrer de Lòria, 24
Ctra. 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

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

Av. Fiter i Rossell, 56
AD700 Escaldes-Engordany
J 818 612
Ç  tecnifredserveis@andorra.ad

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

Bordes d’Arinsal, local 1 
AD400 La Massana
J 651 000
Ç llumblava04@gmail.com

Av. Sta. Coloma, 20
AD500 Andorra la Vella
J 759 000
Ç efhys@andorra.ad

Ctra. de Nagol, 23 - bis
AD600 Sant Julià de Lòria
J 841 25
Ç santjuliasl@andorra.ad

Carrer Roureda Tapada, 17 - Nau 38
AD500 Andorra la Vella
J 849 278
Ç info@construccionspirineu.ad

Urbanització Terravella, 15
bloc 5, local 2  ·  AD500 Andorra la Vella. 

J  865055  ·  F 865055
Ç  adelca@andorra.ad  ·  www.adelca.ad

Podem atendre les vostres consultes:
dimarts, dimecres  i dijous de 15h00 a 18h00 

(excepte festius)

Carrer del Torrent
Casa Cal Ton de Bonet 
AD200 Encamp
J 338 545
Ç instalbeca@gmail.com

Ctra. d’Arinsal
Edf. Prat de la Solana, bloc 3, PB 3
AD400 La Massana
J 362 663
Ç instalten@andorra.ad

Av. d’Enclar, 65 · Prat de Salit, nau 2
AD500 Santa 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

Av. de les Moles, 19
Ed. Prat de la Mola, bloc A, local 3
AD300 Ordino
J 321 927  J 364 484
Ç e.ordino@andorra.ad

Carrer La Vena, 9-Edif. Euros, planta B3
AD200 Encamp
J 341355
Ç ricardoalmeida@andorra.ad

VALLS D’ENVALIRA

INSTAL·LACIONS

ELECTRICA ORDINO, S.L.

LLUM 
BLAVA 

electricitat

lampisteria
Instalbeca

CONSTRUCCIONS PIRINEU
Des de l´any 1.971 al servei del país

  

  

Associació d'Empreses d'Electricitat,
Lampisteria i Climatització d'Andorra www.adelca.ad

Carrer Tremat, 14 · Local
AD200 Encamp
J 669 695
Ç albert@instech.es

COL·LABORADORS 
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Seguim avançant 
construint el futur 
de tots.

Caldea.

La UTE Cevalls-Mariné ha realitzat les obres 
d’ampliació i millora de Caldea. El Club Caldea s’ha 
vist potenciat amb un espai de l’edifici Inúu per a 
l’ús dels socis. Aquests disposen de nous vestuaris 
i piscina indoor de 25m de llargada i 3 carrils. 

Obra realitzada per UTE: Obra realitzada per: Amb la col laboraci  de

Passeig Riu Encamp.

Edifici Xamfrà.

Cevalls ha realitzat els treballs d’acabament de l’edif ici 
pluri amiliar que tindr  tamb  oficines i locals comercials  
deixant-lo preparat per habitar o treballar. S’han construït 
els tancaments exteriors i interiors. S’ha realitzat la forma-
ci  i col locaci  dels paviments i revestiments. ’ a finalit-

at la a ana i els treballs de usteria  serralleria i pintura. 
I s’ an ormat les cobertes i terrasses  ai  com totes les 
instal lacions de sanitaris i cuines.

Obra realitzada per:

nitas  amb la col laboraci  d’ ni or i iba com a prove dors 
de material  a estat l’encarre ada d’adequar un itinerari 
cultural entre els nuclis de es ons  a osquera  l 

remat i ncamp. Ai  com la ase  corresponent entre el 
Pont de les Escoles i el Pont del Carrer 14 de març.
El treballs de rehabilitació han arreglat l’estructura 
deteriorada existent amb la realització d’enderroc i 
construcci  de nou volad s amb miradors i  la part correcta  
s’ a sorre at  pintat i re or at. er últim  s’ a instaurat 
impermeabilit aci  nou paviment  mobiliari urb  
enllumenat i baranes.



www.bellacer.com

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

Amplia 
espai
REDUEIX OLOR 
I NETEJA

Redueix un 25% l’espai 
del sanitari del bany amb 
la solució de cisterna 
encastada de Geberit

Elimina les males olors 
amb el sistema Duofresh

Agilitza el temps i facilita 
la neteja amb els inodors 
sense brida; descobreix la 
gamma Rimfree

the art of building



www.siepandorra.com

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

VIDRES   PERSIANES   FINESTRES   PORTES AUTOMÀTIQUES   FERRO   FAÇANES

L’assessorem 
per trobar la solució que millor 
s’adapti a les seves necessitats.

Les fi nestres ens protegeixen del 
fred, de la calor i també del soroll. 
Impedeixen l'entrada d'aire i d’aigua 
a l'interior de les estances. Aporten 
lluminositat i efi ciència energètica.

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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



www.bellacer.com

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

EHS TDM Plus
La solució externa integrada per a la calefacció, la 
refrigeració i la producció d’aigua calenta domèstica.

Unitats interiors amb expansió directa
Models de paret WindFree i conductes3Unitat exterior

A través de les unitats internes, transfereix 
la calor de l’aire exterior al medi intern a 
l’hivern, mentre que a l’estiu dissipa la calor 
que es pren de la llar a l’aire exterior.

1

Unitat hidrònica incorporada
A l’interior: 
1) Mòdul hidrònic EHS TDM Plus 
2) Armari encastat amb dipòsit ACS fi ns a 260 L
3) Possibilitat d’afegir kit solar

2

Kit EEV
Amb control remot per reduïr el soroll
(Només per a unitat interior d’una 
paret).

4

Kit WI-FI
Permet controlar i gestionar les funcions 
principals dels sistemes EHS TDM Plus, 
també mitjançant smartphone.

5

Sistema compatible 
amb WindFree amb 

la unitat de paret

Producció ACS 
fi ns a 65ºC

Efi ciència 
energètica i 

incentius fi scals

Control 
remot amb 

SmartThings

Panells solars

3

3

3

2

1

4

5

  
Camp Avançader, Nau 1 · Mòdul 11 · AD600 Sant Julià de Lòria  ·  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 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 seu 
compromís amb el medi ambient. 

Serralleria Joan, distribuïdor ofi cial de Rehau al 
Principat.

www.rehau.es



                 
C / Baixada del Molí.- núm.7.- Pis 4
Porta B3 – (bloc 7-9-11 ) 
AD500 Andorra la Vella
Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

S.L.U.

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%.
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Quan escrivia la darrera editorial, a principis de març d’aquest any, poc 
imaginava tot el que ens vindria a sobre! Ens quedava molt lluny la Xina 
confinada de Wuhan, i malgrat una certa preocupació, ens creiem que aquí 
no passaria res semblant.

Mai ens havia passat tenir les dues fronteres tancades durant tres mesos 
complets,  ni per les dues grans guerres europees, ni per la guerra civil 

espanyola. Només per les inundacions del 1982 vam viure un caos similar, però res a veure. 

Les dades de l’atur son terribles, la caiguda de l’economia és espectacular, per 
sort la construcció i tot el teixit comercial i turístic ja ha reprès la seva 
activitat, i esperem que la seva recuperació sigui ràpida i efectiva, per 
minimitzar la destrossa col·lectiva que estem patint.

No vull acabar aquesta editorial sense agrair a tots els 
professionals de la salut, cossos especials i treballadors dels 
sectors bàsics que no han aturat la seva activitat,  pel bé 
comú,  durant el  periode de confinament. També creiem 
que els nostres polítics, Govern i Comuns, han fet una 
bona tasca que ha permès ajudar a molts particulars 
i empreses que han patit molt. 

Cal adaptar-se, ja que a partir d’ara TOT ÉS 
DIFERENT...

Q
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L’arqui-
tectura 

A N T O N I  P O L  I  S O L É

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XXIII)

saludable(XXIII)

La salut, més preuada que mai en la 
societat actual, és funció de la genètica si 
però també de l’estil de vida o hàbits, així 
com de l’entorn o ambient en que es viu.

Cos, ment i entorn interactuen i cal tenir 
en compte el conjunt.

El Covid-19 ho recorda

La biohabitabilitat, bioconstrucció, o biologia 
de la construcció (baubiologie en alemany) 
ha ressorgit des de fa 50 anys per analitzar i 
valorar els factors de risc per a la salut presents 
en l’entorn, concretant les condicions que han 
de reunir els espais, per a ser favorables per al 
desenvolupament de la vida.

 I avui es pot i cal parlar d’entorn i salut i la 
incidència de les radiacions que existeixen 
de sempre, les naturals i les  artificials, que el 
progrés tecnològic ha accentuat.

Sabem que les neurones del cervell es 
comuniquen a través de petites descàrregues 
elèctriques.

I que tots els sistemes dels organismes vius 
funcionen amb impulsos elèctrics de baix 
potencial. 

I també que és en les hores de descans, a la 
nit, quan l’organisme aprofita per reparar-se, 
i el cervell, per revisar tots els sistemes del 
cos i tot el que ha processat durant el dia, tant 
conscientment com inconscientment.

Dormir bé i en un bon lloc (bo i no 
contaminat) és doncs vital per poder gaudir 
de bona salut.

L’estudi de les influències de la terra (geo) sobre 
la vida (biologia) o geobiologia, ha evolucionat 
suficientment durant el segle XX per tal de que al 
segle XXI es pugui parlar de biohabitabilitat o espais 
favorables per desenvolupar-hi les activitats vitals.

De la mateixa manera que els terrenys són diferents 
en la seva part visible o superfície (amb més o 
menys exposició solar, vent, humitat, radiacions 
exteriors..) també ho són a nivell de la no visible o 
del seu subsòl (tipus de sòl, resistència del terreny, 
presència d’aigua, radiacions interiors ..).

Diversos estudis confirmen la relació entre 
malalties i llocs concrets d’un habitatge o punt 
d’un edifici  o indret d’una ciutat.

I s’han relacionat aquests llocs amb zones 
geopatògenes, d’intensa radiació natural 
terrestre o artificial afegida.

L’univers i tota la matèria  està formada per 
energia i les radiacions són la propagació de 
l’energia en l’espai.

La geobiologia és l’estudi de la influència del 
lloc sobre els éssers vius, tenint en compte les 
radiacions que emanen del terra o subsòl i l’impacte 
dels camps electromagnètics que provenen de 
l’entorn.

La vulnerabilitat depèn de la intensitat i durada 
de l’exposició a les pertorbacions així com de la 
constitució personal. 

La geobiologia posa en evidència les variacions 
molt localitzades dels camps elèctrics, dels camps 
magnètics i de les radiacions diverses que afecten 
a les cèl·lules, al sistema endocrí i a les defenses 
immunitàries.

Hipòcrates ressaltà la importància de la salubritat 
del lloc en escriure “Aquell qui es vol perfeccionar 
en l’art de curar considerarà com està disposat el 
lloc i s’informarà del subsòl, en concurrència amb la 
constitució dels éssers vius” (430 a JC).

Una perllongada exposició a una combinació de 
radiacions diverses, avui ja està confirmat, afebleix 

L'ADV # L’ARQUITECTURA SALUDABLE026 027L'ADV # L’ARQUITECTURA SALUDABLE

L’ENTORN SALUDABLE

És hora que la persona conscient 
substitueixi a l’home sapient.

I és precisament l’entorn el que ha anat prenent 
relleu de manera significativa.

Amb la seva artificialització i incorporació de 
nous elements que provoquen alteracions en 
els organismes humans i vius que no poden 
desenvolupar-se de la millor manera o el més 
semblant a com es produïa en el medi natural no 
contaminat.

Entre aquests elements pertorbadors s’hi troben 
els ja coneguts del so, de la humitat i temperatura, 
de l’electrostàtica, de la radioactivitat, de la 
contaminació microbiana i del gas radó. 

Però també cal afegir les radiacions naturals 
còsmiques i  geològiques o tel·lúriques 
(provinents del terra) i les radiacions artificials 
pels camps elèctrics i magnètics alterns de baixa 
freqüència, pels camps magnètics continus, 

pels camps electromagnètics d’alta freqüència, 
la ionització, les substàncies inorgàniques, 
els compostos orgànics volàtils, dissolvents i 
plastificants, els biocides, i les fibres, partícules i 
al·lèrgens.

I avui hem pres nota també de la contaminació 
vírica.

L’evolució humana en el món, amb les seves 
successives revolucions que l’han fet assolir 
quotes excepcionals de diferenciació i de domini 
sobre les altres espècies naturals, l’han conduït  
a distanciar-se cada cop més d’elles i del marc 
natural en general. 

Segurament cal un home nou per procedir més 
conscientment, sobre la totalitat de les facetes de 
la realitat, més que no sàviament sobre d’algunes 
facetes d’ella.
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vui es coneix que les 
radiacions artificials 
modifiquen i incrementen 
les radiacions naturals i per 
tant l’entorn natural està 

modificant-se diàriament en funció, 
no només de l’exposició natural a que 
està exposat per radiacions provinents 
del sòl i del cel, sinó també als camps 
artificials que s’hi afegeixen per la 
pròpia activitat humana.

A
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el sistema d’autoregulació dels éssers vius, tant 
el sistema nerviós, el neurovegetatiu, o el sistema 
immunològic, podent quedar fortament alterats 
obrint pas a malalties de tot tipus, especialment 
cròniques i degeneratives.

Cal poder contemplar en els estudis de 
geobiologia a més de les radiacions naturals, 
també les artificials. 

Així com les substàncies químiques presents en 
els materials de construcció o les propietats dels 
acabats dels habitatges i edificis en general.

Al 1974, uns experts americans en  
telecomunicacions ja preveien que 
l’home podia entrar ben aviat 
en una era de pol·lució 
energètica comparable a 
la química de llavors. 

Les fonts de 
contaminació 
electromagnètica 
artificial que 
comporten 
toxicitat a nivell 
de camps 
elèctrics i 
magnètics 
alterns de baixa 
freqüència, a 
l’exterior, són 
les línies de 
distribució elèctrica 
de baixa, mitjana i 
alta tensió (aèries o 
enterrades), els centres 
de transformació, les 
estacions transformadores 
prop o dins dels edificis, les caixes 
d’ascensor i de comptadors i les caixes 
d’instal·lació elèctrica o d’equips elèctrics i 
electrònics dels veïns. 

A l’interior són el cablejat elèctric, els 
diversos electrodomèstics com la nevera, 
la rentadora, el microones, l’assecador de 
cabell, la màquina d’afaitar, l’equip de música, 
els reproductors d’imatges, la televisió, 
l’ordinador, el radiodespertador, les làmpades, 
els llits elèctrics, el transformador dels 
intercomunicadors dels nadons, les bombetes 
de baix consum, les alarmes, els carregadors 
de mòbils, els aparells elèctrics, etc ...

Aquesta contaminació és més problemàtica 
si hi ha mal disseny de la instal·lació, si la 
instal·lació elèctrica és deficient, o si les 
preses de terra són inexistents, insuficients o 
deficients.

A nivell de camps electromagnètics d’alta 
freqüència que són el que han augmentat més 
els darrers anys, les fonts de contaminació, a 
l’exterior, són les estacions base de telefonia 
mòbil i de telecomunicacions o radars, la 
radiació del telèfon sense fil o wi-fi dels veïns, 
els comptadors elèctrics digitals, etc ...

I a l’interior els mòbils, els telèfons sense 
fil, el routter wi-fi, les consoles sense fil, els 
intercomunicadors de nadons, etc ...

L’electricitat estàtica artificial seria una altra 
manifestació elèctrica derivada en aquest cas 
de l’ús de materials sintètics en els acabats de 
construcció i tenir unes males derivacions al terra.

Aquesta exposició, habitual avui, als camps 
elèctrics i magnètics de baixa freqüència i 

electromagnètics d’alta freqüència, 
ha fet aparèixer, fruit d’aquesta 

contaminació, símptomes 
associats a la malaltia dita 

de l’electrosensibilitat 
i fins i tot 

d’electrohipersensibilitat 
(EHS), entenent com 
a tal una pèrdua 
de la tolerància 
de l’organisme a 
l’exposició a aquestes 
radiacions artificials.

El camp magnètic 
terrestre, el camp 

elèctric terrestre i el 
camp electromagnètic 

solar són portadors 
d’influències biològiques des 

de l’entorn electromagnètic 
natural. 

Totes aquestes radiacions tenen efectes 
atèrmics, sense calor, des de les microones fins 

als raigs gamma, tenen a més, efectes tèrmics i 
des dels ultraviolats fins als còsmics, tenen efecte 
ionitzant, és a dir, l’energia dels seus protons és prou 
important com per poder arrencar un o diversos 
electrons als àtoms de les molècules, creant ions 
portadors de càrrega elèctrica.

Tots els organismes vius tenen al seu interior corrents 
elèctrics que actuen de transmissors de diverses i 
complexes activitats, ja siguin neuromusculars, de 
secreció glandular, de funcionament de la membrana 
cel·lular, o d’altres i fins i tot propietats magnètiques 
que es van coneixent cada dia millor. La interferència 
d’aquestes funcions per camps elèctrics i magnètics 
exteriors, ja siguin artificials o naturals, no és avui cap 
novetat, però pot ser perjudicial, per pertorbadora, 
segons la seva intensitat, el moment i el temps 
d’exposició.

La contaminació electromagnètica, tant artificial com 
natural, existeix i el seu desconeixement no és cap 
excusa per a subestimar-la, al contrari, hauria de ser 
un motiu per a voler-la determinar.

La ignorància no és garantia de més seguretat i 
molt menys de més felicitat, només és garantia de 
menys salut. 

En tot cas el dubte ens ha de despertar la curiositat 
per conèixer millor.

Cal doncs higiene electromagnètica per a 
preservar la salut de les persones.

Com s’accepta l’existència de virus i bacteris, tot i 
no veure’ls, cal acceptar la presència de radiacions 
naturals i artificials invisibles amb efectes sobre tots 
els éssers vius.

Si el contagi pels virus i bacteris és ocasional, 
les radiacions ens afecten permanentment.

La radiestèsia o sensibilitat a les radiacions serveix 
per detectar la seva presència especialment les 
provinents de camps elèctrics i altres de baixa 
intensitat, encara no prou detectables pels aparells 
de què es disposa, i per tant no mesurables 
científicament.

L’entorn saludable depèn en part de tots: 
primer, acceptant i sent conscients que les 
radiacions i les contaminacions són una 
realitat present; i segon, prestant atenció a 
la higiene i la  protecció personal, familiar, 
laboral i col·lectiva escaients.

Ens cal reeducar per a un millor coneixement 
de l’entorn així com de la salut de tots els 
éssers vius.

L’ARQUITECTURA SALUDABLE (XXIII)



la baixa tensió, el clavegueram, 
l'aigua potable, el gas, etc.

El paviment normalment és 
de pedra natural o una barreja 
amb pedra artificial o formigó, 
depenent del pressupost, ja que 
pedra natural al cent per cent és 
molt car. Hem de pensar que són 
grans gruixos de peces perquè 
han d'aguantar el trànsit puntual, 
tot i que els centres històrics són 
zones de vianants, cal preveure 
que el paviment aguanti el pes 
ocasional de camions d'escom-
braries, o camions descarregant 
per alguna festa o fira que pugui 
tenir lloc al centre històric.

A vegades en tractar el paviment 
i aixecar l'asfalt es troba a sota 
un paviment històric que es pot 
recuperar per donar identitat 
al lloc. Quan no existeix res 
antic, s'investiga quin tipus de 
paviment identifica el nucli i el 
distingeix dels altres municipis.

Manzano va oferir la conferència 
al públic en general, tot i que va 
haver-hi una part més tècnica 
dedicada als professionals. 

Projecte de rehabilitació del 
paviment del centre històric 
de l'Horta de Sant Joan, obra 
i projecte de Marc Manzano 
amb Jordi Segura. >>
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Durant la ponència, l'arquitecte 
Sr. Marc Manzano va plantejar 
criteris d'intervenció que durant 
anys s'han anat recollint a través 
de l'experiència. Partint de la ne-
cessitat de recuperar i potenciar 
els centres i entorns històrics a 
través de les intervencions en 
els seus espais públics, cada 
intervenció buscarà el seu fil 
conductor, que haurà d'unificar 
els aspectes tècnics, funcionals, 
històrics i formals dins d'una 
mateixa idea de conjunt.

L'objectiu de les intervencions 
és recuperar els centres histò-
rics, un patrimoni a mantenir, a 
potenciar i a rehabilitar, amb la 
finalitat de revitalitzar-los.

No es tracta d'utilitzar formules 
estàndards, sinó de vincular-se 
a l'essència i a la identitat del 
lloc, utilitzant un llenguatge 
plàstic el més universal possible, 
més enllà de la tipologia literal 
d'una època concreta, que pugui 
encarnar la naturalesa formal, 
morfològica i històrica d'aquest 
lloc, ubicat en un territori i en un 
país.

La ponència es va estructurar 
en dues parts. La primera va 
descriure el procés d'elaboració 
i execució de les intervencions 

i de les seves diferents fases i 
aspectes.

La segona va mostrar exem-
ples concrets d'intervencions, 
analitzant-los des dels criteris 
generals descrits prèviament. El 
tema més destacat va ser el dels 
paviments i acabats en l'espai 
públic, centres histórics i entorns 
monumentals.

Es tracta d'una arquitectura 
bastant invisible, aquesta dels 
paviments i espai públic, perquè 
de fet, no hi ha cap carrera ni 
cap mena d'estudi al respecte. 
Per aquest motiu, Manzano im-
parteix classes de Màster sobre 
aquest tema, sent la metodologia 
fruit de la seva experiència de 
disset anys intervenint en espais 
públics i centres històrics de tot 
Catalunya.

El ponent va explicar des de 
com cal analitzar el centre 
històric pel que fa a evolució 
urbana per veure com s'ha anat 
modificant aquell espai, fins a 
l'obtenció d'una identitat que al 
final vindrà expressada en un 
paviment, sense oblidar que és 
una actuació de millora en tots 
els sentits, i sota el paviment es 
troben tota una sèrie de serveis 
que s'han d'actualitzar, com és 

Marc Manzano (1972) es va 
graduar per la ETSAV. Exerceix 
la professió des de la funció 
pública on redacta i dirigeix 
obres de intervencions en 
l’espai públic històric i patrimoni 
arquitectònic, i també treballa 
per compte propi. Actualment 
combina l’exercici professional 
amb la docència. És cofundador 
i codirector del Premi Europeu 
d’Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic AADIPA-COAC.
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INTERVENIR EN L'ESPAI 
PÚBLIC HISTÒRICC
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Text: REDACCIÓ · Fotos: MARC MANZANO / ADV

El passat mes de març, a la sala d'actes de MORABANC i en el marc del 4t cicle 
de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra i en 
col·laboració amb el Govern d'Andorra, va tenir lloc la conferència "INTERVENIR EN 
L'ESPAI PÚBLIC HISTÒRIC" amb Marc Manzano.

Marc Manzano és arquitecte, especialitzat en espai 
públic històric i patrimoni.« »



Text: Redacció

El Govern d’Andorra va convocar un 
concurs per seleccionar un professio-
nal de l’arquitectura per redactar el 
projecte i dirigir les obres de construc-
ció d’un edifici de serveis a Santa Co-
loma.

El projecte guanyador va ser “Connec-
tats amb l’exterior” de l’arquitecte An-
dreu Riba, amb una dotació de 8.000 
euros. El segon finalista, amb un premi 
de 4.000 euros, va ser “Entre línies” de 
l’arquitecte Gonzalo Dávila. I el tercer 
premi, retribuït amb 2.000 euros, li va 
ser atorgat als arquitectes Pau Iglesias 
i Jacint Gil, pel seu treball  “S i S”.

L’objecte del concurs era aconseguir 
un projecte per construir un edifici de 
serveis on hi hagués un aparcament 
per a sis camions de bombers, les de-
pendències de l’Àrea de Suport, Pai-
satge i Imatge i les dependències ad-
ministratives tant del Departament de 
Protecció Civil i Gestió d’Emergències 
com del Centre de Coordinació Opera-
tiva d’Emergències.

En la redacció del projecte de l’edifici, 
calia tenir en compte que, en un futur 
es pogués ampliar de manera vertical.

EDIFICI DE SERVEIS
CONCURS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ 

DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS A SANTA COLOMA

1r PREMI  · ANDREU RIBA

2n PREMI  · GONZALO DÁVILA

3r PREMI  · JACINT GIL - PAU IGLESIAS
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INTEGRACIÓ AMB L’ENTORN
1r PREMI · «CONNECTATS AMB L’EXTERIOR» · ANDREU RIBA 

Text i imatges: ANDREU RIBA

Els projectes que realitzem parteixen 
sempre del nostre compromís amb la 
idea que un bon disseny respon a pre-
guntes ben plantejades, sent això últim el 
millor punt de partida per a la materialit-
zació d’un bon projecte.
Es projecta un edifici que alberga gran 
diversitat d’usos, i la voluntat d’aquest és 
aconseguir l’òptima utilització especifica 
a cada part de programa dins del mateix 
conjunt, fet que condiciona les decisions 
de projecte en l’àmbit d’organització 
d’espais, circulacions independents i  ca-
racterístiques adaptades a cada ús. Par-
tint d’aquesta base, es projecta un edifici 
amb un sòcol de formigó que acull la part 
de programa més logístic.
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Aquest té dos nivells, el primer 
excavant només 1,5 m semiso-
terrani, on trobem un aparca-
ment i magatzems, i un segon 
nivell en planta Baixa que con-
té la cotxera dels camions de 
Bombers amb uns requeriments 
que també són avantatjosos per 
als tallers i magatzems.

L’altra part de programa que con-
siderem més administrativa amb 
el departament de Protecció Civil 
i Centre de coordinació d’emer-
gències 112 es troba sobre el 
sòcol d’aspecte més contundent 
amb uns accessos independents.

Els cossos situats sobre el sòcol, 
d’aspecte més lleuger, interca-
lats amb patis amb vegetació, 
proporcionen harmonia amb l’en-
torn. Tenint en compte la previsió 
d’ampliació en altura de l’edifici.
Les necessitats dels espais ad-

ministratius fan que sigui òptim 
organitzar els àmbits de circu-
lació al voltant d’un atri com a 
passatges d’ús col·lectiu, sem-
pre gaudint de l’aportació de llum 
natural i connectats visualment 
amb l’exterior i les seves conno-
tacions positives, ja que a Andor-
ra tenim la sort d’estar envoltats 
de gran natura.

Així doncs, es crea un nucli de 
circulació vertical a la façana 
posterior amb les sales d’ús co-
muns com poden ser l’office, 
els serveis, sales de roda de prem-
sa, etc... i es connecta a través de 
l’atri a les sales d’ús més privat.

Aquestes, articulades al voltant 
d’uns patis que permeten l’en-
trada de llum natural guanyant 
façana amb orientació favorable 
i privacitat, són un element ca-
racterístic del projecte.

La malla de la façana forma part 
de les estratègies passives pel 
que fa a eficiència energètica.

Maximitza les aportacions solars 
a l’hivern i aporta bona protecció 
a l’estiu. Combinat amb la vege-
tació de fulla caduca dels patis, 
resulta en una funcionalitat de 
l’envolvent adaptada a les ne-
cessitats de cada època de l’any.

Aspecte que el projecte emfatit-
za, tenint en compte els usuaris 
d’aquesta instal·lació connectats 
amb l’exterior en un país on te-
nim les estacions de l’any molt 
marcades i és sempre positiu de 
tenir present.

Contribuint d’aquesta manera a 
la millora del dia a dia de les per-
sones que utilitzin la instal·lació, 
que és el principal rol de la nos-
tra professió d’arquitectes. 
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Es tracta d’un edifici de serveis passiu energèticament i sostenible, amb zones 
exteriors envoltades de vegetació, que puguin servir per practicar activitats i actes 
a l’aire lliure.

L’objectiu del disseny era integrar l’edifici a l’entorn natural que envolta la zona, 
utilitzant materials tradicionals i típics de la construcció del país, com és la fusta, 
el metall de xapa d’alumini lacat i el formigó prefabricat, que junt amb les línies de 
l’edifici s’adapten perfectament al paisatge.

3r PREMI · «S i S» · JACINT GIL - PAU IGLESIAS

ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE I FUNCIONAL

L’edifici es va dissenyar per a ser construït en 2 Fases, el sistema constructiu es 
basa en una estructura de formigó prefabricat.

2n PREMI · «ENTRE LÍNIES» · GONZALO DÁVILA

LLUITA DE 
FORMES, COLORS I TEXTURES

L’estructura minimitzaria el 
consum elèctric i tota mena 
de costos mediambientals, 
amb aïllaments perimetrals de 
coberta, tancaments més efi-
caços i continus, aconseguint 
l’estanquitat dels espais per 
tenir un nivell zero d’infiltraci-
ons no controlades.

L’arquitectura sostenible de 
l’edifici permet reduir el con-
sum aprofitant les fonts de 
calor, refrigeració i il·lumina-

ció naturals amb control solar, 
gràcies a un sistema de cortina 
integrada al mur de tancament 
de vidre.

L’edifici gaudeix de climatitza-
ció geotèrmica amb bomba de 
calor que fa que les despeses 
siguin considerablement redu-
ïdes i no s’emet CO2. A més, 
en coberta es podrà aprofitar 
el bon grau d’assolellament 
(1.000.000 Wh/m²/any) amb 
plaques solars.

L’immoble està comunicat en-
tre nivells en vertical amb 2 zo-
nes d’escales i ascensors amb 
els seus recorreguts i espais 
d’evacuació.

A banda de les cotxeres, hi ha 
una zona per càrrega i descàr-
rega de camions adequada per 
fer arribar amb facilitat els ma-
terials als espais de la planta 
baixa i disposa d’un muntacàr-
regues per arribar al soterrani i 
planta superior. 

FASE I, contempla la construc-
ció dels aparcaments per als 
camions de bombers i l’àrea de 
suport (manteniments d’edificis):

PLANTA SOTERRANI
(Aparcament de vehicles petits i 
magatzem).
PLANTA BAIXA (ingrés edi-
fici, nucleó d’escales, tallers i 
aparcaments de camions).
PLANTA PRIMERA (despat-
xos, sala de reunió, lavabos, etc.).

FASE II. Contempla cobrir les 
necessitats del departament de 
Protecció Civil (PC) i Centre de 
Coordinació d’Operativa d’Emer-
gència (112).

PLANTA SEGONA (despat-
xos i sales tècniques).

Es proposa un edifici morfològi-
cament únic, amb la il·luminació i 
ventilació natural com el gran eix 
del projecte.

L’edifici volumètricament mos-
tra una lluita de formes, colors i 
textures, aquesta lluita es dóna 
entre un gran sòcol de granit ne-
gre que actua com basament i el 
perfil de l’estructura prefabricada 
de formigó amb les seves bigues 
de fusta.

Aquesta lluita es veu interrompu-
da per un gran eix que trenca la 

geometria i servirà per mostrar 
l’accés a l’edifici i la seva circula-
ció principal.

Hi ha dos eixos, l’eix principal 
que va des del carrer fins al nucli 
de comunicació i l’eix transversal 
que porta la circulació a cada 
dependència de l’edifici, aquest 
eix està acompanyat per un pati 
interior.

Totes les plantes de l’edifici es-
tan il·luminades i ventilades de 
manera natural, des dels patis 
interiors com així també des de 
les terrasses exteriors situades 
entre les oficines i les bigues ex-
teriors de fusta. 

Text i imatges: Gonzalo Dávila

Text i imatges: Pau Iglesias - Jacint Gil

Es proposa un edifici morfològicament únic, amb la 
il·luminació i ventilació natural com el gran eix del 
projecte.

Un gran sòcol de granit negre en planta baixa 
i semisoterrani acull les diferents necessitats 
d’aparcaments, i es converteix en la base per a l’edifici 
administratiu.

Volumètricament l’edifici està seccionat per un eix 
principal que guia a les persones des del carrer fins al 
nucli d’escales, transversalment hi ha un altre eix de 
circulació que porta a les diferents dependències de 
l’edifici, aquest eix està acompanyat per un pati interior 
de llum.
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TEIXITS I MALLES METÀL·LIQUES 
PER A ARQUITECTURA

FINSA ARQUITECTURA

CAMINITO DEL REY (MÁLAGA)
ARQUITECTE: LUIS MACHUCA Y ASOCIADOS

Finsa Arquitectura (GKD 
Group) presenta diverses 
opcions de teixits i malles 

metàl·liques pensades 
per a arquitectura i 

interiorisme, que permeten 
solucionar la connexió 
entre l'àrea privada i la 

pública, la transparència i la 
intimitat.

TEIXITS 
I MALLES 

METÀL·LIQUES 
PER A ARQUITECTURA

FINSA ARQUITECTURA

www.finsa-arquitectura.com

Teixits metàl·lics 
per a l’arquitectura i 
l’interiorisme

Central Barcelona
Joan Monpeó, 144
08223 Terrassa
Tel. +34 93 786 18 61
finsa@finsa-arquitectura.com

Delegació Madrid
Tel. +34 91 573 19 58
Mòb. +34 606 799 582
silviag@finsa-arquitectura.com

Es tracta d'un material particularment 
adequat per a la remodelació d'espais, 
ja que permet canviar l'aspecte amb 
un cost mínim i és fàcil d'instal·lar, 
normalment sense parar les activitats 
dels locals públics.

FLEXONET
Us presentem el nostre model 
FLEXONET, format per cables d'acer 
inoxidable AISI 316 de 1,5 o 2 mm 
de gruix amb possibilitat de diverses 
obertures.

Té una multitud de combinacions 
tant per a exterior com per a interior, 
donant lloc a aplicacions com baranes, 
passarel·les, tancaments, mobiliari, per a 
plantes enfiladisses, ...

Les baranes compleixen 
amb els requisits del 
“Documento Básico: 

Seguridad de Uso y Accesibilidad” del 
CTE (Código Técnico de la Edificación)

El seu gran avantatge és l'obertura del 
camp visual que proporciona gràcies 
a la seva transparència, a més de la 
seva seguretat, durabilitat, resistència i 
disseny.

L'assessorem en el seu disseny i 
instal·lació.

 PASSAREL·LA PARC DE ARGANZUELA (MADRID) 
ARQUITECTE: DOMINIQUE PERRAULT 

CIUDAD BBVA (MADRID)
ARQUITECTE: HERZOG & DE MEURON

HOTEL REINASSANCE FIRA (BARCELONA)
ARQUITECTES: JEAN NOUVEL Y RIBAS & RIBAS



10 anys, però es pot perdre si 
hi ha un canvi d’ús de la unitat 
immobiliària o si es fan obres 
que tinguin una incidència 
important en els tancaments, 
entre d’altres supòsits.

El reglament parla de dos ti-
pus de procediments, les eti-
quetes energètiques i els cer-
tificats energètics. 

L’etiqueta energètica o ava-
luació energètica mesurada 
és el procediment simple de 
càlcul, aquesta només s’apli-
ca a les unitats immobiliàries 
que hagin estat ocupades de 
forma permanent durant un 
mínim de dos anys i es disposi 
de tots els consums (electrici-

tat, calefacció, aigua calenta, 
etc.). Ara bé, si els consums 
energètics dels anys estudiats 
presenten una gran variabili-
tat, s’han de buscar consums 
d’altres anys amb menys va-
riabilitat. Tot i ser el proce-
diment simplificat, a vegades 
és difícil obtenir els consums 
d’un habitatge, especialment 
els consums d’electricitat, si hi 
han hagut diversos llogaters.

El segon procediment de 
qualificació de l’eficiència 
energètica és el certificat 
energètic o avaluació ener-
gètica calculada, que s’aplica 
a la resta de casos. Aquest 
segon mètode és més com-
plex que el primer i requereix 

d’una simulació, una sèrie de 
càlculs associats a aquesta i 
un informe tècnic justificatiu 
dels càlculs. Aquest procedi-
ment permet estimar el con-
sum d’energia d’un bé immo-
ble. 

En conclusió, tant un proce-
diment com l’altre permeten 
obtenir la classificació de 
l’eficiència energètica i l’esti-
matiu dels costos energètics 
pel bé immoble. El que per-
segueix aquest reglament és 
introduir més transparència 
en el mercat immobiliari, a fa-
vor del comprador o llogater i 
facilitar la presa de decisions 
en el moment d’adquirir o llo-
gar un bé immoble. 
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La qualificació de l’eficièn-
cia energètica es basa en el 
consum d'energia primària1 
anual total i en l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle per 
al subministrament de totes 
les prestacions del bé immo-
ble (calefacció, aigua calenta 
sanitària, iŀluminació, venti-
lació, etc.). Tots aquests con-
sums són ponderats i sumats 
per a obtenir el consum to-
tal. La classificació energèti-
ca depèn del consum del bé 
immoble en relació amb un 

edifici de referència, aquesta 
metodologia permet classifi-
car l’edifici en set categories 
esglaonades: A, B, C, D, E, F 
i G. 

Els que es classifiquen amb la 
lletra A són béns immobles de 
consum energètic gairebé nul 
i els que s’assimilen a la lletra 
G no assoleixen el que fixa la 
normativa energètica vigent. 
La qualificació de l’eficièn-
cia energètica també té en 
consideració les emissions 

dels gasos d’efecte hivernacle 
produïts com a conseqüència 
del consum de l’habitatge. 
Aquestes emissions també 
són classificades segons les 
set categories esmentades 
anteriorment. 

A més a més, la qualificació 
inclou altres informacions re-
latives al consum d’energia 
i als costos energètics per a 
l’usuari final de l’immoble. La 
validesa de la qualificació de 
l’eficiència energètica és de 

1. Energia primària: Forma d’energia bruta, sense haver estat sotmesa a cap conversió, transformació ni transport. Per 
exemple, petroli cru, gas, radiació solar, etc.

El passat 5 de febrer 
de 2020 es va apro-
var el Reglament de 
qualificació de l’efi-
ciència energètica en 
l’edificació.  Aquest 
nou reglament és de 
caràcter obligatori 

en tota transmissió 
onerosa de domini de 
béns immobles (com-
pra-venda) a partir de 
la seva publicació, i ho 
serà en els arrenda-
ments a partir de l’1 de 
gener de 2023. 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 

EN ELS BÉNS IMMOBLES
ETIQUETA ENERGÈTICA



EL MÉS ANTIC 
DE LA SÈRIE

EL MAPA DE COBERTES DEL SÒL D’ANDORRA DE L’ANY 1948

Text: Roger Caritg, Investigador del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) del Institut d’Estudis Andorrans (IEA) · Fotos: CENMA / O.LL.

El passat 12 de desembre de 2019 el Centre d’Estudis de la Neu 
i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans 
(CENMA-IEA) amb la col·laboració del Centre d’Estudis Històrics 
i Polítics (CEHiP-IEA) van presentar el Mapa de Cobertes del Sòl 
d’Andorra de l’any 1948.

El nou mapa realitzat s’emmarca dins el projecte d’estudi de 
l’evolució del paisatge andorrà a partir 

d’aquest tipus de cartografia, afegint-se així 
a la sèrie de mapes de cobertes del sòl dels 
anys 1972, 1995 i 2012 realitzats pel CENMA 
en anys anteriors.

El principal objectiu d’aquest projecte és 
poder quantificar l’evolució de les diferents 

categories del sòl amb el pas dels anys i 
posteriorment, analitzar la seva dinàmica de 

canvi per tal que pugui esdevenir una eina útil de gestió 
i planificació del territori. 

Cal entendre que l’Andorra de mitjan del segle XX comptava 
amb una població d’unes 5.500 persones (Font: Departament 
d’Estadística d’Andorra), i l’estil de vida d’aleshores es basava 

en l’explotació agrícola i ramadera, la cura dels horts familiars i 
l’aprofitament forestal.

Aquesta situació però va variant a mesura que transcorren les 
dècades. Els fluxos migratoris positius, sobretot per l’entrada 

de refugiats de les èpoques de guerra i postguerra dels països 
veïns – Guerra Civil Espanyola i Segona Guerra Mundial – i 

posteriorment en les dècades dels anys 60, 70, 80... la millora dels 
eixos de comunicació, la incursió del turisme i l’establiment del 

comerç, propicien una constant transformació del territori, sobretot 
del fons de vall.

L’aplicabilitat d’aquesta sèrie cartogràfica pot ser molt àmplia, però si 
s’enfoca des d’un punt de vista de conservació del medi natural, cal tenir ben 

present que el canvi de les cobertes del sòl està directament relacionat amb 
la generació de diversos processos ecològics que ens determina l’estat de salut de la 

biodiversitat del territori.

Arbrat clar
Arbrat dens 
Matollars

Prats i herbassars
Roquissars
Tarteres

Zones nues
Aigües continentals 
Conreus

Zones urbanitzades
Vies de comunicació 
Sense dades

TIPUS DE COBERTA DEL SÒL
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Les quatre primeres columnes 
de dades són les dades de su-
perfície (%) per cada una de 
les categories. A la cinquena 
columna de dades es mos-
tren els valors de la diferència 
entre els anys 1948 i el 2012 
i finalment, la darrera colum-
na fa referència a l’increment 
o retrocés que ha sofert cada 
categoria.

En termes de superfície total 
es pot constatar que el can-
vi més substancial ha estat el 
creixement de la zona bosco-
sa, la qual ha augmentat més 
d’un 10% del territori andorrà. 

Aquest creixement s’ha fet en 
gran mesura en zones que an-
tigament eren matollars, prats 
o boscos esclarissats.

La Figura 1 mostra la zona 
anomenada de la “Senyoreta” 
a la banda obaga (part es-
querra de la carretera) i del 
“Solà de la Moixella” (a la ban-
da dreta) just abans d’entrar 
a la població de Sant Julià de 
Lòria. S’aprecia com el bosc 
de la imatge del 2012 s’ha es-
tès i s’ha densificat.

Una altra de les categories que 
ha canviat substancialment és 
la de conreus. Sens dubte, el 
canvi dels sectors d’activitats 
de la població andorrana han 
propiciat amb el pas dels anys 
un progressiu abandonament 
de la superfície de conreus. En 
aquest cas es passa d’un 5% 
del territori andorrà fins a un 
1,7% del darrer mapa (2012). No 
obstant això, cal puntualitzar 
que en les darreres dues o tres 
dècades aquesta superfície s’ha 
sabut mantenir i per tant en els 
dos últims mapes l’àrea des-
tinada a aquesta activitat ha 
quedat inalterada. 

FIGURA 1. VISTA AÈRIA DE L’ENTRADA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA. A L’ESQUERRA IMATGE DE 
L’ANY 1948 I A LA DRETA DE L’ANY 2012.
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Objectius 
Els principals objectius de l’es-
tudi de l’evolució del territori a 
partir dels mapes de cobertes 
del sòl es poden resumir en els 
següents punts:

• Recuperar les fotografies 
aèries d’Andorra dels anys 
1948 i 1972, escanejant-les 
i dotant-les de coordena-
des geogràfiques per tal 
que siguin útils per poder 
generar cartografia geore-
ferenciada.

• Elaborar els mapes de 
cobertes del sòl dels anys 
1948, 1972, 1995 i 2012.

• Estudiar l’evolució del 
territori andorrà durant el 
període 1948 – 2012.

 
A partir de la cartografia gene-
rada, planificar nous projectes 
basats en l’estudi de la dinàmica 
de canvi del territori andorrà que 
puguin esdevenir eines útils per 
a la planificació i gestió del medi 
natural i la conservació de la bi-
odiversitat.

Metodologia
Un dels punts cabdals del pro-
jecte és el fet d’haver definit una 
metodologia única a l’hora de 
realitzar tota la sèrie cartogràfi-
ca, fet que propicia que siguin 
perfectament comparables.

Mitjançant un Sistema d’Infor-
mació Geogràfica (SIG), els ma-
pes s’han elaborat a partir d’un 
procés de fotointerpretació de 
les fotografies aèries dels anys 
respectius, S’han definit els ma-
teixos criteris per cada una de 
les categories que conformen els 
mapes, el mateix àmbit geogrà-
fic i la mateixa escala de treball.

Resultats
Els primers resultats que 
s’extreuen del nou mapa de 
cobertes del sòl de l’any 1948 
són les estadístiques bàsiques 
de la superfície que ocupa cada 
una de les categories. 

Aquestes dades s’afegeixen a les 
dels mapes que es van fer en anys 
anteriors i donen una perspectiva 
de l’evolució de les cobertes del 
sòl i la seva dinàmica de canvi.

A continuació es mostra la taula 
(Taula 1) de les estadístiques bà-
siques dels 4 mapes de cobertes 
del sòl generats.

Categoria MCSA 
1948 (%)

MCSA 
1972 (%)

MCSA 
1995 (%)

MCSA 
2012 (%)

Diferència any 
48-12 (%)

Increment 
(%)

Arbrat clar 3,28 1,62 0,81 0,42 -2,85 -87,1
Arbrat dens 29,43 33,01 38,23 40,36 10,93 37,1
Matollars 11,41 12,1 10,14 9,28 -2,13 -18,7
Prats i herbassars 29,2 29,18 26,21 25,04 -4,16 -14,2
Roquissars 6,83 5,69 5,68 6,84 0,01 0,1
Tarteres 11,25 12,9 14,09 12,96 1,71 15,2
Zones nues 0,09 0,36 1,02 0,85 0,76 892,6
Aigües continentals 0,37 0,41 0,41 0,43 0,06 16,6
Conreus 5,14 3,57 1,71 1,71 -3,43 -66,7
Zones urbanitzades 0,16 0,51 1,32 1,51 1,35 839,2
Vies de comunicació 0,18 0,22 0,35 0,58 0,41 229,6
Sense dades 2,66 0,51 0 0 -2,66 -100
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FOTOGRAFIA 1. VISTA ACTUAL DE LES POBLACIONS D’ANDORRA LA VELLA I ESCALDES-ENGORDANY.

TAULA 1. DADES ESTADÍSTIQUES PER CATEGORIES.
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Perspectives de futur 
Tot i que l’elaboració dels qua-
tre mapes de cobertes del sòl 
comentats al llarg de l’article, 
i la rectificació geomètrica de 
les fotografies aèries dels anys 
1948 i 1972 eren els objectius fi-
xats del projecte, no es descar-
ta fer algun altre mapa al llarg 
de la segona meitat de la dè-
cada dels anys 2020 seguint la 
mateixa metodologia i criteris.

Paraŀlelament, durant els 
propers anys, la intenció del 
CENMA és treballar amb tota 
aquesta cartografia per tal de 
generar noves dades i índexs 
que ens ajudin a entendre mi-
llor la realitat del nostre medi 
natural i disposar de més ei-
nes per poder fer una millor 
gestió del nostre patrimoni 
natural.

Finalment cal comentar que 
tots els mapes de cobertes del 
sòl que s’han generat en el marc 
d’aquest projecte són d’accés 
lliure, en diferents formats 
SIG, des de la pàgina web del 
SIGMA (www.sigma.ad). 

FIGURA 3. VISTA AÈRIA DEL CREIXEMENT URBANÍSTIC D’ANDORRA LA VELLA I ESCALDES – ENGORDANY.

A la imatge de la zona de la 
Cortinada s’aprecia com el 
creixement d’alguna urba-
nització i l’establiment d’un 
camp de golf ocupen l’espai 
que antigament hi havia con-
reus.

Les categories de zones urba-
nes i vies de comunicació són 
les que han augmentat més 

percentualment, creixent des 
de l’any 1948 al 2012 un 839% i 
un 230% respectivament, o dit 
d’una altra manera, les zones 
urbanes s’han multiplicat per 
més de 9 vegades i les vies de 
comunicació per més de 3. 

Es pot constatar que les zo-
nes urbanes han agafat ter-
ritori que antigament estava 

ocupat per conreus i després 
en menor mesura per bosc i 
prats.

En la imatge que es mostra a 
continuació de la zona d’An-
dorra la Vella i Escaldes – En-
gordany (Figura 3) es veu un 
clar exemple del creixement 
urbanístic bàsicament on 
abans hi havien conreus.

FIGURA 2. VISTA AÈRIA DE LA ZONA DE LA CORTINADA ALS ANYS 1948 I 2012.

FIGURA 4. IMATGE EN 3D DEL MAPA DE COBERTES DEL SÒL DE L’ANY 1948 DE LA ZONA D’ENCAMP.

FOTOGRAFIA 2. MOLLERES DE LA ZONA DE PESSONS.
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PROJECTE: MAPA DE COBERTES DEL 

SÒL D’ANDORRA DE L’ANY 1948

AUTOR: ROGER CARITG

PROMOTOR: CENMA · IEA 



Van finalitzar les obres de la terce-
ra fase de l’itinerari cultural que va del 
pont del 14 de març al pont de les Es-
coles. D’aquesta manera tot el passeig 
ha quedat acabat i integrat en l’aspecte 
d’itinerari cultural que uneix els dife-
rents nuclis d’Encamp, fent d’eix verte-
brador, podent anar d’una punta a l’altra 
de la parròquia, evitant les zones de cir-
culació i les barreres arquitectòniques.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ÒSCAR LLAURADÓ

PASSEIG DE MOJACAR / FASE 3
ITINERARI CULTURAL D’ENCAMP

ACABAT 
I INTEGRAT
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«S'HA CREAT UNA 
ZONA DE PÈRGOLA, 
AMB UNS ARCS QUE 
EMBELLEIXEN I FAN 

DE PORTA D’ENTRADA 
A LES BONS»



Les obres en aquest últim tram, 
ja no han tingut la dificultat de 
l’accés, ja que el pendent era 
ajustat correctament, sense 
escala, a diferència de les an-
teriors fases. Algunes parts on 
l’estructura estava en força mal 
estat s’han refet completament. 
Per a possibles crescudes del 
riu, s’han construït uns murs de 
contenció en formigó per evitar 
desbordaments.

Les variants que hi ha hagut en 
aquest tram són:

· Creació d’una zona de pèrgola, 
amb uns arcs que embelleixen 
i fan de porta d’entrada a Les 
Bons.

· Col·locació d’una tanca especial 
en un tram d’horts, que permet 
que quedin reservats, però visi-
bles. 

· A l’entrada del passeig, s’ha re-
habilitat el cobert on hi havia els 
contenidors d’escombraries, per 
oferir una zona de repòs, amb 
cartellera d’informació cultural de 
la parròquia, que també es pot 
aprofitar com a zona d’espera de 
la sortida dels nens de l’escola.

El mobiliari urbà i la barana de 
barrots segueixen la línia de les 
altres fases. 

El terra és d’asfalt, per la seva 
durabilitat, que continua seguint 
els mateixos patrons del que ja 
estava construït. 

PROJECTE: PASSEIG MOJACAR · FASE 3 · ENCAMP

ARQUITECTES: 

PERE CERVÓS, ANA M. FEDERICO I EVA M. DALMAU

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: 

EVA M. DALMAU

CONSTRUCTORA: UNITAS
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ARQUITECTURA I ENGINYERIA DEL PASSEIG DE MOJACAR / FASE 3 · ENCAMP INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL PASSEIG DE MOJACAR / FASE 3 · ENCAMP

Av. Santa Coloma, 89 - 1r, 2a · AD500 Andorra la Vella
Tel. 868942 · E-mail: pcervos@andorra.ad
Av. Santa Coloma, 89 - 1r, 2a · AD500 Andorra la Vella
Tel. 868942 · E-mail: pcervos@andorra.ad

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3
AD500 Santa Coloma · Andorra

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

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa Coloma · Andorra
Tel. 811 356 - Fax 863 398

fito@andorra.ad

edalmauj@coac.net

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

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 PASSEIG DE MOJACAR / FASE 3 · ENCAMP

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS I EN PATOLOGIES ESTRUCTURALS
Carrer Camp Bastida, 4 · AD500 Andorra la Vella  ·  +376 74 10 10 · info@mavid.ad  ·  www.mavid.ad

MÉS A PROP TEU

NOU SHOWROOM
MÉS DE 

45.000 PRODUCTES 

ENERGIES RENOVABLES: GEOTÈRMIA, AEROTÈRMIA, SOLAR I BIOMASSA

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

Ctra. de la Comella, ed. Encorces 
6a pl.,  local 602 · Tel. +376 810 022

AD500 Andorra la Vella
delgadoinstallacions@andorra.ad 
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NOVA 
ZONA VERDA

ZONA D'ESBARJO A LA CORTINADA

Text: redacció · Fotos: Ferriz Arquitectura i Enginesa / Adv

A la nova zona 
d'esbarjo 
s'accedeix per 
l'Avinguda La 
Cortinada de 
la parròquia 
d'Ordino.
La base 
d'actuació on 
s'han fet les 
obres del parc té 
una superfície 
aproximada 

de 1.409 m². L’espai verd compta amb diferents 
arbres de fulla caduca del país i un recobriment de 
massa arbustiva amb capa vegetal que fan que el 
lloc sigui molt agradable i envoltat de natura. Hi 
ha una zona de pícnic i una de jocs per a infants 
amb paviment decoratiu.

El mobiliari del parc és de fus-
ta i les instal·lacions concorden 
amb l'ús a què es destinen, ga-
rantint l'accés i l'ús no discrimi-
natori per a persones amb mo-
bilitat reduïda i donant resposta 

a activitats per a les diferents 
edats dels usuaris.

El parc està envoltat d'un tan-
cament perimetral del recinte a 
2 m d'altura per protecció dels 

L'ADV # ARQUITECTURA056



dels nens i baranes pels desni-
vells entre plataformes, mitjan-
çant muntants verticals tornejats. 
S'ha ampliat la caseta de residus 
per tindre majors dotacions, s'ha 
modificat la ubicació del pas de 
vianants.

El parc disposa de tobogans, ti-
rolina, joc infantil combinat, joc 
de rotació format per Gyrospe-
ed, 2 gronxadors i balancí. Tam-
bé d'una font d'aigua de ferro, 2 
papereres de fusta i banc lineal 

L'ADV # ARQUITECTURA058 059L'ADV # ARQUITECTURA

PLANTA. L'AMPLITUD DE L'ESPAI I LES 
RAMPES FACILITA L'ACCÉS I L'ÚS A TOTA 
MENA DE PÚBLIC.

> PAVIMENT ABSORBIDOR D'IMPACTES 
EN ÀREES DE JOCS INFANTILS, FORMAT 
PER GESPA SINTÈTICA, SOBRE BASE 
AMORTIDORA D'ESCUMA DE POLIETILÈ 
DRENANT.

comunitari. A la zona de pícnic 
s'han habilitat tot un seguit de 
taules de fusta amb bancs.

L'enllumenat central del parc 
de La Cortinada està constituït 
per una columna de 7 metres 
d'altura amb 3 projectors que 
creen una imatge de llum ho-
mogènia.

L'espai s'ha pavimentat amb 
diferents tipus de tractaments. 
Trobem Llamborda en combina-
ció amb granit del país en zones 
d'accés i perímetres, paviment 
absorbidor d'impactes format 
per gespa sintètica teixits sobre 
base amortidora, en àrees de 
jocs infantils, camins, senderes 
i àrea de pícnic. 

"DIFERENTS ACABATS 
SEGONS LA SEVA 

DESTINACIÓ I LA SEVA 
FORMA D'UTILITZACIÓ, 
CONTEMPLANT EN TOT 

MOMENT LA SEGURETAT 
DELS USUARIS."

PROJECTE: ZONA D'ESBARJO A LA CORTINADA

ARQUITECTE: FERRIZ ARQUITECTURA   ·  ENGINYERIA: ENGINESA

CONSTRUCTORA: PIDASA 
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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

Av.de Rouillac 25 · Les Bons · AD200 ENCAMP

T 732 640 · F 732 642 · multiserveis@andorra.ad

www.multiser
veiscoprincep.

com

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

MOBILIARI URBÀ · BARRERES · TANCAMENTS FUSTA

GESTIÓ DE RESIDUS · RETOLACIÓ DE VEHICLES



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA ZONA D’ESBARJO A LA CORTINADA INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA ZONA D’ESBARJO A LA CORTINADA

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

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

www.gruplomi.com

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
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EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

PEDRA, FERRO I FUSTA SÍ,  PERÒ 
CONTEMPORÀNIAMENT

Text: ARTEKS Arquitectura · Fotos: Ò.LL / ARTEKS Arquitectura · Figures i il·lustracions: ARTEKS Arquitectura

L'edifici Malyón és un edifici amb materials  
tradicionals de muntanya, però dissenyat 
des de l'eficiència energètica i el confort 

actual. Tot i que l'edifici té un cos massiu de 
pedra, la planta sotacoberta s'ha construït 

totalment de fusta, des de l'estructura 
fins al revestiment, convertint-se amb un 

element lleuger que s'arremanga cap a les 
vistes o es despenja en forma de balcó.
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Per tal d'adaptar-se a la ge-
ometria irregular de la parcel.
la, es fragmenta la planta en 4 
habitatges ortogonals que es 
desencaixen seguint les dife-
rents inclinacions del perímetre 
del terreny. Aquestes diferents 

inclinacions s'acaben absorvint 
en el pati del nucli central de 
comunicacions verticals que 
introdueixen llum des d'un llu-
ernari situat en la coberta i en-
riqueixen el recorregut d'accés 
als habitatges.

Aquesta fragmentació també es 
fa visible en l'aspecte exterior 
fent visualment l'edifici mes pe-
tit, tant amb el corten en planta 
baixa com utilitzant la fusta en 
l'ultima planta.

Un element característic que dóna identitat formal a l’edifici 
són els BALCONS DE FUSTA DE PI. Aquests elements singu-
lars van ser dissenyats per arribar a l’obra muntats i es van 
col·locar penjats dels forjats de formigó amb la particularitat 
que entre les dues estructures es va deixar espai per passar 
l’aïllament i així evitar la formació de ponts tèrmics. Aquest 
fet va ser que el seu muntatge en obra s’hagi de fer al mil-
límetre per garantir els gruixos de separació exactes i a més 
mantenir els nivells d’acabats interiors i exteriors enrasats a la 
mateixa cota.

1. Perfil subjecció balcons 
per al pas de l'aïllament

2. Panell sandwich coberta

3. i 4. Sistema de perfils 
Halfen per a la pedra de 
façana

4. 

3. 

2. 

1. 
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La fusta és un material lleuger 
però resistent que ha estat uti-
litzat en les seves diferents ves-
sants des de la estructura, tant 
en pilars com en bigues com 
a acabat interior, i en l'exterior 
com a revestiment de façana 
amb pi larix, gràcies a la seva 
resistència a l'intempèrie.

El programa consta d’una 
planta sencera d’aparcaments 
amb boxes dobles i triples per 
cada pis, dos locals comerci-
als distribuïts en planta baixa 
i soterrani -1, amb accés per 
les dues plantes,12 habitatges 
amb guarda ski i un gimnàs 
d’ús comunitari. 

Els principals condicionants del 
projecte van ser com donar a 
un edifici típicament de munta-
nya amb l'obligació de preveure 
una gran quantitat de pedra en 
la seva envolupant, les qualitats 
de confort tèrmics necessàries, 
i a la vegada mantenir un estèti-
ca contemporània sense caure 
en solucions típiques marcades 
per la materialitat de l’entorn.

068 069L'ADV # ARQUITECTURA

DETALL BALCONS
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Aquests condicionants es van 
resoldre mitjançant dos recursos.

Per una banda la utilització d’un 
sistema que permetés aguan-
tar la pedra exterior, separada 
de la paret, portant a fi de ubi-
car-hi l’aïllament i així evitar els 
ponts tèrmics habituals. S’han 
utilitzat perfils de subjecció. 
Una solució constructiva im-
possible d’assolir mitjançant 
mètodes tradicionals.

Per altra banda la utilització de 
sistemes estructurals pre-

fabricats per accelerar l’obra, 
com va ser de utilitzar els pilars 
metàl·lics en comptes de for-
migó i la estructura de fusta 
d’avet tant en pilars com en bi-
gues en la planta sota coberta.

També s’han utilitzat  panells 
sandwich estructurals per a la 
formació de la coberta. 

Aquests panells, compostos 
per dues capes de fusta exteri-
or i una d’aïllament de poliestirè 
expandit amb grafit (neopor) al 
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mig tenen varies avantatges, ens 
permeten, en primer lloc reduir la 
distància de l’entrebigat de fusta, 
ens permet també reduir grui-
xos de coberta ja que l’aïllament 
està inclòs en la seva composi-
ció, també permet reduir temps 
d’execució, ja que arriben per-
fectament tallats des de fabrica 
per tecnologia de tall per control 
numèric. Això fa que aquesta pot 
estar-hi muntada en un parell de 
dies. I per últim, una avantatge 
secundària és que gràcies al tall 
numèric es poden assolir geome-
tries més complexes, permetent 

que la coberta tingui un caràcter 
formalment diferent i distintiu en-
tre els edificis de l’entorn.

Finalment els disseny dels in-
teriors van donar als habitatges 
aquest caràcter de luxe de mun-
tanya, rústic però acollidor i con-
temporani. 

Destaquen l’ús de la fusta en el 
revestiment tant de parets com 
de paviments i sostres, l’ús de la 
pedra de façana en les llars de 
focs i una cuines espacialment 
generoses i funcionals. 

PROJECTE: EDIFICI MALYÓN  |  UBICACIÓ: EL TARTER   |  ANY: 2020   |  SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 3.615 m²

ARQUITECTES: ARTEKS ARQUITECTURA (ELISABET FAURA I GERARD VECIANA) + 

GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE (LLUÍS GINJAUME I ANDREU CANUT)
ARQUITECTES COL·LABORADORS: LAURA DOINO (ARTEKS), MARINA CHILLON MOYÀ (GINJAUME)

INTERIORISME: ARQ SOCIS (TERESA GIMENO, JOAN GRÀCIA, LAURA PÉREZ)

ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: XAVIER BEAL, BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: ATECI

CONSTRUCTORA: 

CONSTRUCCIONS PUJAL  |  UNITAS EN FASE D’EXCAVACIÓ I FONAMENTACIÓ PARCIAL

< DETALL 
FAÇANA 
COBERTA
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ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

C. de Lòria, 1 · AD600 Sant Julià de Lòria · Tel. 741 000 · Fax 741 001 · info@construccionspujal.com · www.construccionspujal.com

ENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS
EXPERTS EN ETIQUETES ENERGÈTIQUES

enginyeria d’estructures

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



INTERIORISME I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

arqsocis
ARQUITECTURA I INTERIORISME

www.arqsocis.com 

arq@arqsocis.com     +34 931 856 152

Pg. Sant Joan 57, pral 2-A   08009-Barcelona

@arqsocis

Teresa Gimeno

Joan Gràcia

Laura Pérez

ELS NOSTRES PROJECTES RECENTS A ANDORRA

Hermitage Mountain Residences
Hotel Naudi 

Hotel Montana 
Botiga Sports Calbó (El Tarter)

Bar Ski Panini
Restaurant Sol i Neu Restaurant Sol i Neu 

Interiorisme habitatges Edifici Malyón

Cuines

ernestomeda

Parquets

Listone Giordano

Armaris 

MIDI  

AV. SANTA COLOMA 60

ANDORRA LA VELLA 

AD500 ANDORRA 

T +376 807085

tresestudi@tresestudi.com 

www.tresestudi.com

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

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:

HOYO
Instal·lacions d’Alumini, 
Inox i Ferro

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

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI MALYÓN · EL TARTER INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

Avd. Santa Coloma, 81-83
AD 500 Andorra la Vella

(Principat d‘Andorra)
T. 803 725

info@pons.ad

www.pons.ad 

#SomJocor
Calefacció, Energies renovables & Climatització

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS I PAVIMENTS EPOXIS



INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

SITUADA AL CENTRE D’ANDORRA LA VELLA

Habitatges d’obra nova entre 118 i 166 m
2

Pisos de tres dormitoris i dos banys

Àtic amb 45 m
2
 de terrassa

Excel·lents distribucions

Places d’aparcament

Ubicat en una artèria urbana de les més importants d’Andorra

NOVA PROMOCIÓ EN VENDA

C. La Sardana, 5 · baixos

AD500 Andorra la Vella

Follow us

T (+376) 80 80 80

F (+376) 80 80 85

superior@andorra.ad

www.immobiliariasuperior.com

RAMILO
CONSTRUCCIONS

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

LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA
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EDIFCI XAMFRÀ · ANDORRA LA VELLA

FAÇANA 
ONDULANT

TEXT: PROJECTES 9’S · FOTOS: Ò. LL.

El projecte consisteix 
en la construcció d’un 
nou edifici plurifamiliar 
anomenat “El Xamfrà”, 
situat a la rotonda entre 
l’avinguda Tarragona i el 
carrer Ciutat de Consuegra, 
molt a prop de l’avinguda 
més comercial del centre 
urbà d’Andorra la Vella.
La seva extraordinària 
ubicació el permet gaudir 
de vistes i sol sense 
allunyar-se de la part més 
activa de la ciutat.
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L’INTERIORISME D’AQUEST HABITATGE, HA ANAT A CÀRREC DE TRIEDRE, DE LA MÀ DE JORDI 
ARGEMI. S’HAN TREBALLAT  ASPECTES COM LA IL·LUMINANACIÓ, MATERIALS EN SOSTRES 
I PARETS, I EN  LA OPTIMITZACIÓ DE L’ESPAI. TOT EL MATERIAL HA ESTAT SUBMINISTRAT 
PER  TRIEDRE.

>> LA CUINA BULTHAUP 
B1 EN AQUEST  CAS, S’HA 
FET EN ACABAT COLOR 
PEDRA. S’HAN UTILITZAT 
TANCAMENTS DE LA 
MARCA SIMEDESIO, EN 
DIFERENTS ZONES DE 
L’HABITATGE, APORTANT  
TRANSPARÈNCIES 
SUBTILS.

Es tracta d’una infraestruc-
tura de disseny minimalis-
ta, de línies molt simples i 
molt elegants, on la façana 
resultant s’ha dissenyat se-
guint fidelment les formes 
corbes de la parcel·la on 
s’ha edificat.

Amb l’objectiu de marcar i 
d’equilibrar el volum exte-

rior de l’edifici, s’han utilit-
zat materials com a reves-
timents de façana, l’aplacat 
de granet gris clar, l’alumini 
negre en les fusteries, els 
balcons i els ampits de les 
finestres i, les baranes en 
vidre transparent. 

Aquest edifici disposa de 
dos amplis locals comerci-



als a la planta baixa i de dis-
set pisos de tres dormitoris 
amb acabats d’alta qualitat.

Els habitatges estan distri-
buïts en cinc plantes de tres 
pisos cadascuna, i dos a 
l’àtic amb àmplies terrasses. 

polit, el panelat de fusta en 
les parets integrant les por-
tes i, l’acer inoxidable en les 
portes d’ascensor i les bara-
nes de vidre.

Per aprofitar la llum natural 
i les vistes exteriors que te-
nen els pisos, s’han fet unes 
grans obertures de vidre. 

A més, l’immoble té tres 
plantes d’aparcament soter-
rani i trasters.

En els vestíbuls i les esca-
les, se’ls ha donat un acabat 
elegant i de tendència, amb 
el paviment de granet negre 
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LA SEVA UBICACIÓ I 
ORIENTACIÓ  FA QUE 
GAUDEIXI DE VISTES 
I SOL, MOLT A PROP 
DE L’AVINGUDA MÉS 
COMERCIAL DEL CENTRE 
URBÀ D’ANDORRA LA 
VELLA..

PARET EN MICROCIMENT 
I SOSTRE EN ROURE 
NATURAL.



A més, les parets, les por-
tes, els armaris i el mobili-
ari de la cuina són tots en 
color blanc i, el paviment de 
gres porcel·lànic d’aspecte 
fusta natural de roure dona 
un confort visual a tots els 
habitatges. 

L'ADV # ARQUITECTURA090 L'ADV # ARQUITECTURA090

<< AL DORMITORI PRINCIPAL, S’HA FET BAIXAR LA FUSTA DEL 
SOSTRE FINS A MITJA ALÇADA, AMAGANT UN LLUM INDIRECTE 
QUE FA RESALTAR LA PEDRA DEL CAPÇAL. ELS ARMARIS SÓN DE 
LA MARCA POLIFORM, EN VIDRE FUMAT.

PROJECTE: EDIFICI XAMFRÀ

ANDORRA LA VELLA

ARQUITECTE: MOISES PERNIA · PROJECTES 9S

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS: ATECI

CONSTRUCTORA: CEVALLS 



ARQUITECTURA I ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI XAMFRÀ · ANDORRA LA VELLA

MOBILIARI  ·  INTERIORISME

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

www.triedre.adENGINYERIA D’INSTAL.LACIONS
EXPERTS EN ETIQUETES ENERGÈTIQUES



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI XAMFRÀ · ANDORRA LA VELLA

#SomJocor
Calefacció

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

Les característiques físiques i el baix manteniment que requereix 
el granit, converteixen aquest material en una opció ideal per a 
façanes i zones de pas de qualsevol edifi ci.
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI XAMFRÀ · ANDORRA LA VELLA

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

Carrer del Parnal
Edifi ci Prat de la Casa
Bloc D, Local 5 
AD700 Escaldes-Engordany 
Principat d’Andorra
Tel. 866 204 · Fax 866 314
installacionsnunez@gmail.com

Instal·lacions Sanitàries

NUÑEZ S.L.
Sanitaris

Mobiliari

Accesoris



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI XAMFRÀ · ANDORRA LA VELLA

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 
IMPERMEABILITZACIONS 
I FAÇANES SATE

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

SONDATGES I INSTRUMENTACIÓ

CONTROL DE QUALITAT
INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES

CONTROL D’ESTRUCTURA METÀL·LICA
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BONA UBICACIÓ
AMB VISTES

EDIFICI CANIGÓ · ESCALDES-ENGORDANY
Text: redacció · Fotos: Ò.LL.

L'edifici Canigó, situat a la pàrroquia d’Escaldes- En-
gordany, va ser enderrocat interiorment per acon-
seguir fer una reforma integral i distribuir l'espai en 
nou apartaments.
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A la primera i segona planta 
hi ha un apartament de dues 
habitacions grans, de 85 
metres quadrats.  

A les altres tres restants, 
hi ha dos apartaments per 
planta, d'uns 40 metres qua-

drats cadascun, amb una 
habitació i un lavabo. I final-
ment a l'àtic un apartament 
de dues habitacions.

Totes els habitatges són 
exteriors i molt lluminosos, 
amb un petit balconet. 

L'àtic compta amb un sostre 
sota teulada amb moltes fi-
nestres que permeten tenir 
una claror natural excepci-
onal.

A l’interior, tots els acabats 
són nous. 

S’han triat elements de qua-
litat i funcionalitat. El color 
predominant es el  blanc per 
potenciar la lluminositat i l’es-
pai.  Tota la fusteria es laca-
da. Les portes són massisses 
i els armaris encastats amb 
fulles corredisses.

" L’EDIFICI 
GAUDEIX 

D’EXTERIORS 
I MOLTA LLUM 

NATURAL"

L'ADV # REHABILITACIÓ0102



PROJECTE: 

REHABILITACIÓ EDIFICI CANIGÓ

CONSTRUCTORA: PALLARS CONSTRUCCIÓ 

El paviment dels apartaments 
és de rajola que imita la fusta 
donant-li un ambient càlid. 

A més, s’han refet les diver-
ses instal.lacions de l’edifici i  
s’han adaptat als estàndars 
de confort actuals, fent tam-
bé, una important inversió 
en aïllaments tèrmics en la 
renovació de tot l’edifici: un 
doblat interior a totes les fa-
çanes, amb aïllament tèrmic, 
per donar-li un millor com-
portament energètic, i obte-
nir un gran estalvi en cale-
facció.

Una altra millora es la galeria 
de l'ascensor, que ha estat 
renovada i reforçada metàl-
licament i l'ascensor és to-
talment nou. 

>> LES CUINES ESTAN EQUIPADES 
AMB TOT EL NECESSARI PER 
ENTRAR A VIURE.

L'ADV # REHABILITACIÓ0104



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI CANIGÓ · ESCALDES-ENGORDANY INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI CANIGÓ · ESCALDES-ENGORDANY

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

EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EDIFICI CANIGÓ · ESCALDES-ENGORDANY

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

Avinguda Joan Martí, 114 · AD200 ENCAMP · Tel. +376 367 761 · +376 631 013 · +376 869 686 · llosatsdenvalira@gmail.com
 

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI CANIGÓ · ESCALDES-ENGORDANY

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

T’ajudem a

Gas

la teva
empresa

fer créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

PINTURES · PAVIMENTACIONS · IMPERMEABILITZACIONS

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

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

Sistemes de finestres

Ctra. de la Comella · ed. Encorces, local 507A
AD500 Andorra la Vella · M +376 344 249

info@renowattandorra.com ·  renowatt_elec
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ELEGÀNCIA 
I QUALITAT

JOIERIA BERNA · ANDORRA LA VELLA

Text: redacció · fotos: Ò.LL.

L'edifici on es troba la Joieria 
Berna està ubicat a l'Avinguda 
Meritxell, una de les zones 
comercials més importants del 
Principat.

DOS ESPAIS INTERCONNECTATS SENSE BARRERES VISUALS

"PAISATGES DEL PAÍS, 
REVESTIMENTS DE FUSTA, 
PEDRA NATURAL I LLUM 

INDIRECTA, FAN DE L'ESPAI 
OBERT UN LLOC ÍNTIM 
I PRIVAT PROPER A LA 

NATURA I AMB AIRES DE 
MUNTANYA."
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La creació d'aquesta botiga 
partia de tres premisses inici-
als marcades per les necessi-
tats i voluntat de la propietat:

La primera era crear un espai 
de qualitat, confortable per 
als clients, i alhora funcional 
per al desenvolupament del 
dia a dia de la botiga.

La segona premissa era unir 
la nova botiga a la primera que 
ja estava en funcionament a 
l'edifici adjacent.

I, finalment, calia instal·lar 
dues prestigioses marques en 
un espai compartit, però que 
cadascuna conservés les se-
ves peculiaritats i signes per-
sonals.

Estudiades les necessitats i 
premisses bàsiques, es van 
prendre les següents decisi-
ons: 

- Dissenyar dues botigues 
connectades per dos grans 
espais, un a la planta baixa, i 
l'altre, a l'altell, sense que cap 
element visual marqués dis-
tanciament.

CADA MARCA TÉ LA SEVA 
PRÒPIA PERSONALITAT I LES 
DISTINGIM PELS TONS DE LES 
SEVES EMPREMTES. OCRE I 
BLANC A LA ZONA DE BUTA-
QUES  PATEK  PHILIPPE, I LES 
CADIRES I TAMBORETS VERDS 
AMB DAURATS PER A LA ZONA 
ROLEX.
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El paviment va ser un impor-
tant nexe d'unió de les dues 
botigues, sent de marbre Bot-
tichino totalment idèntic amb 
un to color crema. La unifica-
ció del paviment aporta una 
important continuïtat visual.

No obstant, els edificis i les 
botigues són diferents en 
l'àmbit volumètric, sent la 
nova, de doble espai obert, 
fet que emfatitza la zona 
d’entrada i els  seus apara-
dors amb grans finestrals 
que permeten visualitzar l'in-
terior.

Aquest doble espai permet 
crear ambients diferents 

amb un altell comú que ha 
gaudit d'un tractament dife-
rent, amb un ambient molt 
íntim i privat.

El seu terra és de parquet, 
disposa d'una barra de bar, 
llar de foc, i una paret de 
pedra natural que crea un 
ambient molt càlid i acollidor, 
decorat amb imatges d'An-
dorra que fan que el lloc tin-
gui un caire molt especial.

A la planta baixa s'accedeix 
per una obertura central pre-
sidida per un taulell princi-
pal, elaborat amb el mateix 
material de la façana, que 
organitza els espais. 

Una entrada amb un petit 
porxo i aparadors laterals que 
permet una breu transició en-
tre l’exterior i l’interior de l’es-
pai comercial.

Les marques que compartei-
xen botiga están una a cada 
lateral de la sala, i malgrat la 
continuïtat i visió de conjunt 
general, cada firma conserva la 
seva pròpia distinció de colors 
i estil, i el seu propi aparador.

El mobiliari de cada espai és 
diferent, seguint l'empremta 
de color de cada marca, així 
podem apreciar els tons verds 
a la zona Rolex, i els ocres i 
blanc a la de Patek Philippe.

0115L'ADV # ARQUITECTURA0114



Aprofitant l'altura del doble 
espai s'ha embellit l'ambient 
amb una singular làmpada de 
vidre inspirada en les esta-
lactites de gel, que es troba 
acompanyada d'un mural de 
vidre.

En general, la il·luminació bus-
ca els fossejats amb rodones 
dissenyades a la fusta de l'al-
tell, o ulls de bou integrats 
amb llums indirectes.  

Els vinils amb imatges d'An-
dorra decoren l'ambient amb 
retroil·luminació.

La visió de conjunt amb l'ex-
terior de l'edifici la conformen 
els materials Deckton idèn-
tics als de la façana.

El conjunt és harmònic i l'or-
ganització de l'espai és clara 
i de qualitat, tot en si, emana 
sensació de conjunt amb l'es-
til particular de cada marca.

A la vegada, l’interior de la bo-
tiga guarda similituds amb el 
conjunt de l’edifici tant a nivell 
funcional com de materialitat 
de la seva façana sòbria i ní-
tida, amb materials de gran 

format (plaques de porcellà-
nic Dekton).

Una imatge homogènia i si-
métrica trencada per diferents 
punts concrets que li donen 
dinamisme i volumetría. 

UNA ESPECTACULAR LÀMPADA DE VIDRE SIMULA LLÀGRIMES DE GEL QUE EVOCA LES ESTALACTITES 
DE LA TEMPORADA HIVERNAL. >>

0116

ARQUITECTE: 
ARTquitectura Turi Riberaygua
ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: 
JJT Javier Jiménez Tierno
INTERIORISME: 
ESTUDIO RIPOLLÉS SL
COL·LABORADOR: 

PRINCIPIA DESIGN

CONSTRUCTORA: 
MODERNES CONSTRUCCIONS 
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ENGINYERIA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA NOVA JOIERIA BERNA · ANDORRA LA VELLA

EMPRESA 
CONSTRUCTORA DE LA 

NOVA JOIERIA BERNA

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

www.cmodernes.com

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

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

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

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

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

les proteccions elèctriques
• Assessorament gratuït sobre la reglamentació necessària

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

Schindler



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA JOIERIA BERNA · ANDORRA LA VELLA
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Ctra. dels Cortals · Mag. Parrot · AD200 ENCAMP · Tel. +376 833 620 · Fax +376 833 621 · marbre-jesus@andorra.ad

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

Av. d’Enclar, 20
AD500 SANTA COLOMA
(Principat d’Andorra)

Tel. 722 237  · Fax. 724 003
cristallerianouestil@andorra.ad



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA JOIERIA BERNA · ANDORRA LA VELLA INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA JOIERIA BERNA · ANDORRA LA VELLA

#SomJocor
Calefacció & Climatització

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

RAMILO
CONSTRUCCIONS

LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

EXTINTORS · INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES · VENDA, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE SEGURETAT

Alarmes antirobatori / Control d’accés / Circuit tancat de televisió / Detecció d’incendis
Extinció automàtica d’incendis / Detecció de gasos tòxics  / Control de presència

Av. Verge de Canòlich, 97 · AD600 Sant Julià de Lòria  · Tel. (+376) 844 733 · s3v@andorra.ad

Av. Pont de la Tosca, local 5

AD700 ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com



ECOSISTEMA 
D’EMPRENEDORIA I TALENT

INGENI COWORKING · ANDORRA LA VELLA

Text: redacció · Fotos: Ò.LL.

Ingeni Coworking es troba al bell mig 
d'Andorra la Vella, a l'emblemàtic edifi-
ci El Bolet,  al punt central de l’Avinguda 
Meritxell. Aquest indret de treball inno-
vador arriba després d'intensos mesos 
d'estudi i d’un llarg procés de reflexió 
buscant les millors alternatives. 

L’espai de 800 m², d'una sola planta, en 
el que no falta cap detall, dóna respos-
ta a un servei que no existia fins ara. 
L'objectiu és crear un punt de connexió 
entre tots els professionals nacionals i 
internacionals que conformen la comu-
nitat d'emprenedors d'Andorra.  

0127L'ADV # INTERIORISME
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Ingeni neix amb un propòsit 
clar de tenir un impacte positiu 
a la societat, fomentant l’em-
prenedoria i també facilitant  
l’accés a totes aquelles associ-
acions alineades amb els seus 
valors i objectius. Disposa d’un 
ampli programa de responsa-
bilitat social  on també anima 
als seus “coworkers” a partici-
par-hi.

Els seus usuaris tenen a la 
seva disposició espais de tre-
ball oberts i tancats, sales de 
reunions, auditori per a esde-
veniments, , espai de descans 
amb cafeteria, cabines per vi-
deoconferències i un espai de 
cuina molt acollidor on realitzar 
àpats i fer contactes amb al-
tres usuaris.

Tot el conjunt és lluminós i molt 
funcional, comptant amb tots 
els darrers avenços tecnolò-
gics, i integrant sistemes de 

L'ELEGANT I ÀMPLIA RECEPCIÓ ESTÀ PRESIDIDA PER LA IMATGE CORPORATIVA DE L'ESPAI, EN UN 
RÈTOL VOLUMÈTRIC FET EN FUSTA, INSTAL·LAT EN UNA ESTRUCTURA TUBULAR DE FERRO, I DUES 
CONFORTABLES ZONES D'ESPERA.

"EL 
COWORKING 
OFEREIX FINS 

A 86 ESPAIS DE 
TREBALL"

L'ADV # INTERIORISME0128
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domòtica, on cada usuari pot 
controlar des del seu mòbil, els 
accessos, la llum i la climatit-
zació. L’espai obert les 24 h, el 
set dies de la setmana, com-
pleix amb tots els protocols de 
seguretat COVID free. 

Cal destacar la gran confor-
tabilitat que es gaudeix en 
aquest lloc, totalment envoltat 
de vidre i a l’hora aïllat del so-
roll i del clima extern,  gràcies 
a les pells externes de l’edifici. 

El terra tècnic  serveix per fer 
passar els 20 km de cablejat 
que conformen totes les con-
nexions elèctriques i de dades. 

Els despatxos tancats dispo-
sen de sistema individual de 
climatització i estan totalment 
insonoritzats, amb connexió 
wifi i per cable totalment se-
gura i codificada, i amb cor-
rent estabilitzada i normal. 

0130

EL GRAN SALÓ POLIVALENT 
ÉS UNA CAFETERIA I ZONA 
DE DESCANS, I TAMBÉ 
UN AUDITORI PER FER 
PRESENTACIONS GRÀCIES 
A LA SEVA GRADERIA 
PERIMETRAL.

EL NUCLI ÉS UN ESPAI 
CIRCULAR, DIVIDIT EN 
RADIS,  DONANT LLOC A 
SALES I PUNTS DE REUNIÓ 
DE FORMA TRAPEZOIDAL 
AL VOLTANT D'UN PILAR 
ESTRUCTURAL CENTRAL.
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El mobiliari d'alta gamma, s'ha 
escollit amb molta cura, bus-
cant el millor disseny, però so-
bretot, pensant en la salut de 
tots els seus usuaris. Les cadi-
res de la marca Vitra by Anto-
nio Citterio,  considerades com 
una de les millors cadires del 
mercat, asseguren els estàn-
dard més alts de confort.

Amb els acabats, s'han utilitzat 
materials nobles com la fusta, 

el vidre i l’acer, combinats en 
parets i sostres de guix pintat. 

La gamma cromàtica actual en 
tons terracota, blau grisenc i 
verd oliva donen el toc elegant, 
fent que l'espai sigui un lloc 
molt confortable per treballar.

INGENI ha aconseguit que es 
pugui treballar en un lloc total-
ment singular, càlid i funcional, 
diferenciador i personalitzat. 

  LA ZONA DE 
TREBALL "OPEN SPACE" 
COMPTA AMB UNA 
GRAN LLUMINOSITAT, 
GRÀCIES ALS ENORMES 
FINESTRALS QUE 
ENVOLTEN L’EDIFICI, 
DONANT A L'ESPAI UN 
CARÀCTER SINGULAR.

<  COM A ZONA 
EXTRAORDINÀRIA, 
TROBEM UNA GRAN 
SALA DE JUNTES 
DOTADA DE TOTS ELS 
MITJANS TÈCNICS, ON 
ES PODEN REUNIR 
FINS A 20 PERSONES. 
A COSTAT HI HA 
UNA SALA ADJUNTA, 
TOTALMENT PRIVADA, 
ON ES POT REALITZAR 
UN COCKTAIL AL 
FINALITZAR LA REUNIÓ.

L'ADV # INTERIORISME0132

PROJECTE: COWORKING INGENI

INTERIORISME: ESTUDI JOSEP CANO & EL POT PETIT · MONTSE GENÉ



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’INGENI COWORKING · ANDORRA LA VELLA

Carrer Tremat, 14 · Local · AD200 Encamp  · Tel. +376 669 695 · albert@instech.es

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

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’INGENI COWORKING · ANDORRA LA VELLA INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’INGENI COWORKING · ANDORRA LA VELLA

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS TÈCNICS REGISTRABLES

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

ESTUCS

VERNISSOS

MOQUETES

PAPERS

TÈXTILS

RETOLACIÓ

PINTURA EN 
GENERAL

C. del Tremat, 4 · AD200 ENCAMP · artidecoracio@andorra.ad · Tel. 834 428 · Fax 834 427 · Adelino mòb. 328 027 Av. Salou (costat càmping Valira) · Tel. 72 22 09  ·  serralleriapardo@andorra.ad  ·  AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’INGENI COWORKING · ANDORRA LA VELLA

El programa de facturació on-line 
més intuïtiu del mercat

Dissenyat per a autònoms i petites empreses

Facturació IntegracionsComptabilitatBancs

Connecta amb el 
teu gestor

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

una millor gestió.

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

www.keyandcloud.com
www.keyandcloud.com
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SPORT & 
WELLNESS

SPORT THERMAL CLUB · CALDEA

Text: Redacció · Fotos: Òscar Llauradó

El creixement de l’Sport Thermal Club de Caldea 
dels últims anys és el que ha dut l'empresa a realitzar 
l'ampliació de les instal·lacions. L'objectiu ha estat 
d'una banda ampliar els serveis que es proposen als 
socis, i de l'altra millorar el confort dels usuaris.



el fitness ja existents, conver-
tint el prestigiós Club en un 
espai integral.

Els vestidors són totalment 
nous: molt més amplis, i dis-
posen de tots els detalls per-
què  siguin molt pràctics, i així 
els socis puguin gaudir del 
confort de les instal.lacions, 
completant una experiència 
premium.

"LA OBERTURA 
TRIANGULAR A 

LA PARET DE LA 
PISCINA, ESTÀ 
ADAPTADA A 

L’ESTRUCTURA DE 
L’EDIFICI"

Caldea ha ampliat l'espai del 
Club de socis i ha creat un 
accés directe i exclusiu des 
del carrer, que permet dis-
sociar els fluxos de clients 
termals dels socis; habilitant 
1.300 m2 de la planta baixa 
de Inúu.

Aquesta obra ha permés do-
tar la instal·lació amb una 
piscina de natació amb aigua 
termal tractada, amb tres car-
rils i  25 metres de llargada, 
un estudi d'entrenament per-
sonal dotat amb les darreres 
tecnologies per a una activi-
tat totalment personalitzada, 
i un espai on els abonats o 
clubers, poden treballar, fer 
una pausa o fer un mos; a 
més de les pistes de pàdel i 

L'ADV # ARQUITECTURA0142

A LA RECEPCIÓ S'HAN UBICAT ELS PRESTATGES PER A LES 
TOVALLOLES, I UNS PETITS ARMARIS PER GUARDAR OBJECTES 
PERSONALS. FINS I TOT, UNES TAQUILLES DISSENYADES A MIDA 
PER GUARDAR CASCOS DE MOTOS.



L'ESPAI 
SOCIAL ESTÀ 
EQUIPAT D'UNA 
IL·LUMINACIÓ I 
MOBILIARI QUE 
FAN QUE EL 
LLOC SIGUI MOLT 
ATRACTIU.

L'ADV # ARQUITECTURA0144

El frontal de la mateixa, s’ha 
ornamentat amb un especta-
cular mur vegetal, que dota 
l’espai amb una aparença or-
gànica i càlida.

Per a l'ampliació, s'han utilitzat 
els mateixos materials que a 
la resta de l'edifici de Caldea, 
mantenint la mateixa línia. 

Pel que fa a acabats s'han 
triat materials amb colors 
neutres per ressaltar l'apli-
cació de la marca; els colors 
corporatius cítrics i blau/gris, 
propis del Club i l'aplicació 
de diagonals aporten dina-
misme al conjunt. 

Tots els espais s'han construït 
amb accessos per a persones 
amb mobilitat reduïda, amb 
amplis i lluminosos passadis-
sos, rampes i baranes. 

La piscina disposa d'un ele-
vador hidràulic per facilitar la 
seva utilització a les persones 
que ho necessitin per raons 
de mobilitat. 

PROJECTE: AMPLIACIÓ 

SPORT THERMAL CLUB · CALDEA

ARQUITECTE: ESTHER PASCAL

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: XAVIER 

BEAL, BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS

CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS · MARINÉ 



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL SPORT THERMAL CLUB · CALDEA 

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 SPORT  THERMAL CLUB · CALDEA

PINTURES
PAVIMENTACIONS

IMPERMEABILITZACIONS

Nova Generació
Pintures i  Revestiments

Av. François Mitterrand
Edifici Ballebrera, local 1 · AD200 Encamp

Tels. +376 328934 · +376 866 730 · F +376 826 730
novageneració@andorra.ad

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



Mans a l’obra. Moltes hores 
de treball conjunt amb l’Arqui-
tectura (Esther Pascal) fan 
que Novelec busqui una solu-
ció lumínica per aquest espai 
que, a la vegada doni un sentit 
d’essència moderna, tant com 
funcional. Els sostres indus-
trials vists (acabats en negre), 
l’altura (gairebé 4 metres) i el 
fet de ser una zona de molta 
afl uència de públic, va fer tri-
ar un projecte que marqués 
la línia funcional de l’espai de 
pas i de l’entrada. A la zona de 
vestidors, s’ha optat més per 
un Downlight clàssic, però de 
veritable confort visual, per tal 
que l’experiència de l’usuari fos 
relaxada i tranquil·la. 

3000K. Els tres mil graus Kel-
vin, és la Temperatura de color 
triada per a aquests espais. 
Una Tª de color més càlida, 
sense traspassar la línia de 
relaxació (això ha quedat limi-
tat a les zones de tractaments 
i massatges). Treballar els 
3000K dona a l’usuari aquella 
sensació encoberta de comodi-
tat, d’estar en un espai en al-
gun moment del dia en què, per 
fi , no té pressa.

L’SCOPE d’Arkoslight. És 
aquest model suspès del fabri-
cant Arkoslight, el model ade-
quat per trobar una solució que, 
tècnicament permetés suspen-
dre la llum a l’altura requerida, 
sense ser especialment inva-

siu en el camp visual, tant de 
l’entrada com de la sortida del 
Club. A més, el model SCOPE, 
fabricat en 3 mides possibles 
segons a elecció de referèn-
cia, disposa la llum de manera 
absolutament confortable a la 
sortida de la font de llum de 
LED. Gràcies al seu treballat 
refl ector, l’origen de la llum es 
gairebé invisible, i el resultat 
alhora és òptim allà on corres-
pon: a la zona d’ús. Línies sim-
ples, senzilles, de gran robuste-
sa i amb una qualitat envolvent 
de la llum. 

PROJECTE: IL·LUMINACIÓ 

SPORT THERMAL CLUB · CALDEA

LIGHTING DESIGNER: JOAN MELLADO

EMPRESA: NOVELEC, S.A.

L'ADV # IL·LUMINACIÓ0148

LÍNIES SIMPLES I SENZILLES
IL·LUMINACIÓ SPORT THERMAL CLUB · CALDEA

La fl amant zona del Sport Thermal Club de Caldea. Espai de disseny interior elegant, 
innovador, pràctic i resistent. Aquestes premisses a l’elaboració del projecte havien 
d’estar en coherència amb la il·luminació. 

LÍNIES SIMPLES I SENZILLES

IL·LUMINACIÓ DEL 
SPORT THERMAL CLUB CALDEA

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

donem forma



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL SPORT THERMAL CLUB · CALDEA INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL SPORT THERMAL CLUB · CALDEA 

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS DE PLATJES DE PISCINA AMB LÀMINA DITRA

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

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

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

Ctra. de la Comella 41 · Ed. Encorces local 6-2
Tel. 820 720 · Fax 820 723 · info@fusteriamario.com

AD500 Andorra la Vella

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

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL SPORT THERMAL CLUB · CALDEA 

#SomJocor

Qüestió de confiança

Més de 60 anys 1951-2020

1968
2020

Ctra. dels Cortals Km 0,2 ·  Nau Ocivisa 
AD200 Encamp · Principat d'Andorra 
Tel. (+ 376) 345 666 · 830 765 
artimanya@andorra.ad
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UN ESPAI CREATIU
MESA, NOU SHOWROOM  ·  SANTA COLOMA, ANDORRA LA VELLA

TEXT:  IVAN MORANTE ARQUITECTE · FOTOS: MIQUEL MERCE

En aquesta reforma es pretén ordenar  l´espai amb un element, aquest 
es desenvolupa tant en sostre com en parets. Degut al pas del temps 
l´espai abans de la reforma presenta molts elements desendreçats 
en tots els seus plans, resultat de les diferents ampliacions sense un 
concepte únic.
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El concepte del projecte es 
materialitza amb unes bi-
gues de fusta per donar-li 
ritme i ordre a l´espai, fent-
ho amb un fals sostre tramat 
on darrere d´ell s´amaguen  
les instal·lacions. L´altura 
d´aquesta zona és més baixa, 
per crear un  lloc més íntim. 

Les bigues es perllonguen a 
les parets per subjectar els 
armaris a la part posterior de 
les taules. 

El mobiliari i la il·luminació  
segueixen  el mateix ritme,  
el  que fa que l´espai final-
ment integri les diferents zo-
nes existents. 

Aquest espai és un lloc de 
creació de nous projectes 
on el client o el promotor es 
senti còmode.

Un espai relaxat i amb molta 
calidesa per sentir-se com a 
casa. 

"BIGUES DE 
FUSTA PER 

DONAR-LI RITME 
I ORDRE A 
L´ESPAI"

FALS SOSTRE TRAMAT ON DARRERE  D'ELL S´AMAGUEN 
LES INSTAL·LACIONS. L'ALTURA D'AQUESTA ZONA ÉS MÉS 
BAIXA PER CREAR UN LLOC MÉS ÍNTIM

PROJECTE: NOW SHOWROOM MESA · SANTA COLOMA
ARQUITECTE & FACILITIES MANAGEMENT: IMR / IVAN MORANTE PROJECTES
CONSTRUCTORA: URCOSA



ARQUITECTURA & FACILITIES MANAGEMENT I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL NOU SHOWROOM DE MESA

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

Empresa constructora 
Nou Showroom de Mesa

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

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

IMR Grup

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



LUMINACIÓ NOVES OFICINES MESA

IL·LUMINACIÓ DEL NOU SHOWROOM DE MESA

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

donem forma
Light BuildersL'ADV # IL·LUMINACIÓ0160

El vessant general de la il-
luminació ha d’anar encami-
nada a crear un espai comer-
cial transitable, amb una bona 
il·luminació general pel que fa 
a nivell de lx (lux mitjans a l’ela-
boració de l’estudi) i que a la 
vegada deixi la previsió de si-
tuar els punts de llum concrets 
per als accents d’aquells pro-
ductes que, en el futur, hauran 
de ser destacats per sobre dels 
altres. 

Tanmateix, el fet de coincidir en 
la mateixa zona amb les taules 
de despatx de les persones 
especialistes, i que, aquestes 
hagin de disposar d’una llum 
acord al seu lloc de treball, cre-

ava un repte a l’hora de triar el 
material adequat.

Es requeria Flexibilitat. I 
aquesta premissa quedava re-
solta amb el nou sistema d'il-
luminació modular i continua 
ZULYT, del fabricant Luxes 
(Aussie Group). Aquesta famí-
lia de lluminàries ofereix al dis-
senyador la possibilitat de crear 
diferents ambients en un sol es-
pai a partir d’una perfi laria matriu 
que permet adaptar diferents ti-
pus de lluminàries en funció de 
les necessitats de cada perfi l 
d’espai, independentment que 
hi hagi o no parets que els se-
parin. Referències com ZULYT 
SK (perfi l superfi cial matriu del 

sistema), permeten anar afegint 
sistemes modulars LED (55S), 
o bé aplics suspesos amb ac-
cent (POLE TRACK) o bé pro-
jectors d’accent per a exposició 
(TUBE TRACK).

La versatilitat d’aquest sistema 
de lluminària modular queda re-
fl ectit en el resultat fi nal del pro-
jecte i obliga de nou a Novelec 
a trobar solucions al mercat que 
s'adeqüin a les necessitats de 
cada un dels reptes que propo-
sen els seus clients. 

PROJECTE: NOVES OFICINES MESA

LIGHTING DESIGNER: JOAN MELLADO

EMPRESA: NOVELEC, S.A.

L’encàrrec del projecte per a la il·luminació de les noves ofi cines de MESA partia 
de la premissa de crear una espai diàfan, funcional i àgil. La nova distribució creava 
una zona oberta on, d'una banda, el client pot passejar sense barreres per un extens 
showroom i, alhora, les persones que les han d’atendre en cas de dubte estan 
pròximes i a l’abast per a qualsevol consulta. Il·luminar aquest tipus d’espais té la seva 
complexitat. 

DIFERENTS 
AMBIENTS 
EN UN SOL 
ESPAI

IL·LUMINACIÓ NOVES OFICINES MESA
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 LÍNIA 
MINIMALISTA

AUTOMÒBILS PYRÉNÉES
NOU CONCESSIONARI JAGUAR/LAND ROVER

Text: redacció · Fotos: Òscar Llauradó

Automòbils Pyrénées actualitza la imatge 
del concessionari oficial de Jaguar i Land 
Rover situat al Prat de la Tresa, d'Andorra 
la Vella, a la zona de la Margineda.

Els treballs de remodelació de l'interior 
del local han consistit en la col·locació 
dels elements constructius que les dues 
prestigioses firmes del món de l'automòbil 
utilitzen en tots els seus concessionaris, 
amb un paviment porcellànic modern, 
d'alta qualitat, en colors blanc i fusta, i 
aïllaments tèrmics i acústics.

L'ADV # INTERIORISME0162



L'ADV # ARQUITECTURA0164

de la indústria de fabricants 
d'automoció. 

Automòbils Pyrénées és im-
portador, distribuïdor i servei 
de postvenda per a Andorra 
de marques automobilístiques 
Prèmium des de fa més de 
seixanta anys. 

Les firmes Jaguar i Land Ro-
ver es van incorporar a Auto-
mòbils Pyrénées fa més de 
quinze anys. 

>> AL CONCESSIONARI, ELS 
CLIENTS DISPOSEN D'ATENCIÓ 
PERSONALITZADA EN 
DESPATXOS PRIVATS.

DES D'UN DISPOSITIU CONNECTAT A UNA PANTALLA GEGANT, EL CLIENT POT CONFIGURAR DE 
MANERA INDIVIDUALITZADA LES PRESTACIONS I DETALLS DEL SEU VEHICLE.

0164

Aprofitant la necessitat de 
fer els treballs de remodela-
ció del local interior per l'ex-
posició dels vehicles, s'ha dut 
a terme una millora i embe-
lliment integral de façana, a 
base d'un revestiment mo-
dern de xapa d'alumini amb 
color gris, coronat amb la 
nova retolació de les mar-
ques exposades. 

Així mateix s'han habilitat sis 
places d'aparcament i una per 
carregar vehicles elèctrics.

L'objectiu principal dels tre-
balls realitzats és actualitzar la 
imatge de les firmes i dispo-
sar d'una atractiva exposició 
de vehicles per tal de donar 
una excel·lent atenció als cli-
ents, alhora que facilitar una 
millor comoditat per a l'usua-
ri. D'altra banda, han estrenat 
nou horari ininterromput de 
dilluns a divendres de 8 a 18h 
i dissabtes de 9 a 13h

Amb la distribució de l'espai, 
dels volums, dels materials i 

dels colors, s'ha volgut donar 
un ambient agradable i con-
fortable, seguin la línia mini-
malista marcada per ambdues 
marques. 

La porta d'entrada i la recep-
ció separen, a la dreta Land 
Rover, i a l'esquerra, Jaguar, 
exposant tres vehicles de 
cada marca a cada banda.

Els vehicles de Jaguar i Land 
Rover estan construïts d'acord 
amb els més alts estàndards 

PROJECTE: NOU CONCESSIONARI 

JAGUAR / LAND ROVER

AUTOMÒBILS PYRÉNÉES

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS ROCA 

L'ADV # INTERIORISME01640164



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL NOU CONCESSIONARI JAGUAR I LAND ROVER D’AUTOMÒBILS PYRÉNÉES

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

Empresa constructora del 
Nou Concessionari Jaguar i Land Rover 
d’Automòbils Pyrénées

Obra civil, obra privada i rehabilitació

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

C. Cavallers, 40 · local 1 baixos · AD200 ENCAMP · Tel. 834 990 · Mòb. 324 682 · enguixatsbarragan@andorra.ad
ENVANS I FALS-SOSTRES · MOTLLURES I LLUMS INDIRECTES · AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS · ENGUIXATS · MOBLES DE PLACO A MIDA · TERRES TÈCNICS ELEVATS · DECORACIÓ EN GENERAL

ENGUIXATS
BARRAGAN,SL
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UN PAS 
MÉS

LABORATORI ÁLVAREZ
ESCALDES-ENGORDANY

Text: redacció · fotos: Ò.LL.

Laboratori Álvarez està ubicat 
a l’avinguda de les Nacions 
Unides, edifici de la Patrona, 
en un local ja existent que s’ha 
reformat integralment, amb 
una distribució adaptada a les 
necessitats de l’activitat que 
desenvolupen.

El servei que duen a terme 
consisteix en realitzar exàmens de 
magnituds biològiques per tal de facilitar la 
prevenció, diagnòstic, pronòstic i control de 
les malalties.

"GRIS I BLANC 
APORTEN 

CALMA, I TOCS 
DE COLOR VERD 
CORPORATIU"



El disseny i materialització de 
diferents elements asseguren 
els diferents usos de cada lloc 
de treball, aconseguint una 
imatge fluida, homogènia i 
acollidora. 

S’han utilitzat colors que trans-
meten calma i tranquil·litat, 
com els grisos i el blanc amb 
punts d’unió de color negre i 
pinzellades de color verd, que 
alhora acompanyen la imatge 
corporativa de l’empresa do-
nant-li un caire actual i fresc 
de renovació.

A l’entrada del local es troba la 
recepció, que és l’únic mòdul 
fet de fusta, ambientada en 
la tradició del país, i que sim-
bolitza el prestigi i l’antiguitat 
d’aquests laboratoris fundats 
l’any 1961.

L’espai s’ha dividit en dues 
zones molt diferenciades, a la 
banda dreta de la recepció hi 
ha la part pública per atendre 
als usuaris, amb sales d’espe-
ra i tres boxs o sales d’extra-
cció amb parets separadores 
de vidre, i dotades dels millors 
aparells i tecnologia d’última 
generació. 

GRÀCIES A LES PARETS DE 
VIDRE, EL LOCAL REP EL 
MÀXIM DE LLUM NATURAL 
AL SEU INTERIOR.

0171L'ADV # INTERIORISME



Les sales d’espera tenen es-
pais diferenciats per fomen-
tar la privacitat i tranquil·litat 
de les persones.

A la part privada, s’accedeix 
directament des de l’exteri-
or o, per la porta principal, a 
l’esquerra de la recepció. 

En aquest indret s’ubica la 
part administrativa, un office,  
el vestidor del personal i el 
laboratori amb tota la maqui-
nària per fer les analítiques.

El local té les instal·lacions 
de climatització i renovació 
d’aire totalment noves, il-
luminació de leds i paviment 
de microciment sense jun-
tes, i totalment asèptic. 

Tots aquests acabats i de-
talls donen confort i elegàn-

cia, alhora que compleixen 
totes les normatives de sani-
tat amb escreix.

Amb la realització d’aques-
ta reforma, la renovació i la 
seva actualització, Labora-
tori Álvarez, ha fet, un pas 
més. 

0173L'ADV # INTERIORISME

PROJECTE: LABORATORI ALVAREZ · ESCALDES-ENGORDANY

INTERIORISME: LAURA TORRES

CONSTRUCTORA: BELMIRO



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL NOU LABORATORI ÁLVAREZ · ESCALDES-ENGORDANY INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL NOU LABORATORI ÁLVAREZ · ESCALDES-ENGORDANY

Av. de les Escoles, 18 · AD700 Escaldes-Engordany · copdisseny@andorra.ad
+376 - 723 555

instal·lacions i projectes
www.copdisseny.com

EMPRESA CONSTRUCTORA
BELMIRO

T 362 373
construccionsbelmiro@yahoo.es

 

Av. Santa Coloma, 93 - 6è, E · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 60 99 36 · E-mail: proelecj@andorra.ad
   Instal·lacions elèctriques       Instal·lacions informàtiques      Domòtica · TV      Electrodomèstics



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL NOU LABORATORI ÁLVAREZ · ESCALDES-ENGORDANY

#SomJocor
Banys # MISCEL•LÀNIA
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Va ser l’any 1965 quan l’esquí, a Andorra, va ser declarat esport d’interès nacional.
Tot i que l’esquí sigui reconegut com l’esport nacional d’Andorra, altres esports 
com el futbol, el bàsquet, o el tennis han crescut importantment els darrers anys.
Molta part de la població segueix el futbol o el bàsquet a més de les carreres 
internacionals FIS o de la Copa d’Europa en alguna de les estacions d’esquí alpí 
del país.
La Copa del Món d’esquí, cada cop té més afluència de públic que assisteix a les 
seves carreres i que segueix amb detall els campionats a través dels mitjans de 
comunicació andorrans.
Parlant de futbol, sembla que l’aparició del jugador del Barça Gerard Piqué 
liderant el principal club andorrà ha fet que aquest esport es projecti de 
manera fins fa poc, inesperada.
La importància mediàtica del futbol i en el cas concret de l’equip de futbol 
Andorra FC, va acaparant, de mica en mica, les inversions publicitàries de les 
empreses andorranes, i no andorranes, cap al futbol del Principat.
Però sens dubte, l’esport que té més ressò a banda de l’esquí, és el bàsquet, 
concretament l’equip del Morabanc Andorra.
El club té prop de 3.000 socis i omplen en tots els seus partits més del 85% 
de les 5.005 localitats d’aforament del Poliesportiu d’Andorra. L’activitat i 
entorn d’aquest equip creen una important mobilització dels habitants del 
Principat.

ALGUNS DELS NOSTRES 
ESPORTISTES DESTACATS

TEXT: REDACCIÓ

ESPORT ANDORRÀ

NOAH ALBALADEJO
Va ser proclamat millor rider 
europeu de l’any 2015. Va guanyar el 
B&E Invitational i va prendre part en 
l’última peŀlícula de Level 1. El Premi 
al millor estil a la prestigiosa Audi 
Nines 2020 a Sölden. Albaladejo, un 
dels esportistes més internacionals 
del país, que s’ha endut el premi al 
rider amb millor estil de competició.

ROGER PUIG
Va patir un greu accident 
esquiant quan era una de les 
joves promeses de l’esquí andorrà. 
Malgrat les seqüeles que li va 
deixar, ara, Roger Puig, amb 21 
anys és el millor esquiador paralpí 
del país i un dels millors del món. 
Va ser novè en la primera Copa 
del Món disputada la passada 
temporada.

LLUÍS MARIN
és un snowboarder d’Andorra. Va 
competir per Andorra en els Jocs 
Olímpics d’Hivern de 2010 en 
snowboard cross. Marín tambè va 
ser el banderer d’Andorra durant 
la cerimònia d’obertura dels Jocs 
Olímpics d’Hivern de 2010.

IRENEU ESTEVE
Nascut el 21 de juny de 1996) és 
l’esquiador de fons andorrà que 
competeix a escala internacional. Va 
ser el millor esportista individual de 
la temporada 2018-2019. Participà 
per Andorra als Jocs Olímpics d’hivern 
de 2018 disputats a Pyeongchang, 
Corea del Sud, sent el banderer de la 
delegació en la cerimònia.

ESPORTS DE NEU 
De l’esport nacional han sortit grans joies. En l’esquí han 
aparegut part dels millors esportistes de la història d’Andorra, 
alguns dels quals encara estan en actiu. Mireia Gutiérrez, Lluís 
Marín, Roger Vidosa, Vicky Grau, Ireneu Esteve, Roger Puig, o 
Noah Albaladejo, entre altres.

FERRAN TEIXIDOR
Cinc podis en les 10 proves en 
circuit mundial 2018, 3 podis en la 
general absoluta en els darrers anys, 
innumerables en copa d’Andorra 
tant en curses, com en esquí de 
muntanya. Darrerament, els germans 
Ferran i Xavi Teixidó van adjudicar-
se la 31a edició de la Marató de les 
Valls de Canillo 2019.

VICKY JIMÉNEZ
Ja ocupa el segon lloc en el rànquing 
mundial júnior. La tennista té 1.971 
punts. Jiménez ha guanyat disset llocs 
en el rànquing mundial. Vicky Jiménez 
és la nova número 1 mundial al rànquing 
júnior de la ITF. És la segona més jove a 
aconseguir-ho. Aquest nomenament ha 
coincidit amb el seu primer quadre en 
un torneig professional.

NADIA TUDÓ
La nedadora andorrana, que 
milita al SV Waiblingen alemany, 
va batre dos rècords d’Andorra 
a Baden-Württemberg, 
superant el dels 200 i el dels 
400 estils. 

La DMS és una competició de 
les més dures de la temporada.  
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Del 29 de desembre al 6 de gener del 2020 un dels protagonistes 
d’un dels circuits més reconeguts de l’esquí de fons mundial, va 
ser l’Ireneu Esteve. L’andorrà va assolir un 8è lloc en la darrera 
cita del Tour d’Ski.
Esteve va fer el seu debut als Jocs Olímpics la temporada 
passada, i enguany ha fet un salt endavant i s’ha convertit en 
un esquiador que puntua en el top 30.
Ireneu Esteve va acabar el Tour d’Ski al 23è lloc de la general 
després d’un sonat 8è lloc en l’ascensió final de Val di 
Fiemme de 9 quilòmetres en modalitat de persecució, 
on va superar estrelles del nivell de Klaebo o Bolshunov. 
Esteve, ha estat el tercer més ràpid entre els sub23 
presents a Itàlia.
Cal recordar que Esteve ja feia història per a Andorra a 
finals de 2018 aconseguint el 21è lloc a Lillehammer, i 19è 
a Beitostolen.
De fet, el seu entrenador tècnic, Joan Erola va 
qualificar l’actuació del jove talent andorrà com a 
“espectacular” i d’un gran valor, tenint en compte 
que va competir contra esportistes de grans nacions 
que tenen grans mitjans per poder-se dedicar 
professionalment a aquest esport.
Hem parlat amb l’Ireneu Esteve, en aquests dies de 
confinament i aïllament a casa per la incidència 
del COVID19, i com habitualment fa referència, 
expressa que la seva disciplina viu molt allunyada 
de la passió que genera entre els aficionats 
dels països nòrdics. Allà l’esquí de fons és un 
dels esports més seguits durant els mesos 
hivernals i noruecs, suecs, finesos i russos estan 
acostumats a repartir-se els llocs de podi per 
davant d’italians, nord-americans o francesos.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MONTSE ALTIMIRAS

Entrevista a Ireneu Esteve

Una estrella de 
l’esport andorrà



QUANTES HORES DEDIQUES A LA SETMANA A 
L’ENTRENAMENT I ON ENTRENES?
Sempre entreno a Andorra. Les setmanes normals, 
sense competició, entreno unes 17 hores 
setmanals. Les setmanes de “volum i càrrega” 
que són les properes a les competicions, 
l’entrenament setmanal és de 30 hores, a 
Naturlàndia, dia i nit, és a dir, que em quedo 
a dormir al refugi. Romandre a Naturlàndia 
m’ajuda a entrenar en alçada.

QUINA ÉS LA TEVA ACTIVITAT ACTUAL?
Confinat a casa, vacances avançades abans 
de l’anual “parón” esportiu del mes de 
maig, que en principi només solent ser 15 
dies. Gaudint de la família i esperant que 
ens diguin que almenys podem sortir a 
practicar esport.

QUE FARÀS AQUEST ESTIU?
Tinc dues competicions de Roller a 
Noruega i Itàlia.

EL ROLLER ÉS PART DEL TEU 
ENTRENAMENT?
Sí, a l’estiu, com no hi ha neu entreno 
sobre asfalt, amb rollers i bicicleta, i 
aprofito per competir també.

QUE T’AGRADA FER QUAN NO 
ESQUIES O ENTRENES?
Sortides amb amics, a la 
muntanya o una petita escapada 
de dos o tres dies a algun lloc. 

QUINS SÓN ELS TEUS LLOCS 
PREFERITS PER ENTRENAR?
La Rabassa, Prat Primer a 
Andorra la Vella, Font Romeu 
a França i Lavazè Pass a 
Itàlia.

SEGUEIXES ALGUN TIPUS DE DIETA?
Menjo de tot, crec que cal 
ser equilibrat, sense excessos, 
però menjant de tot. El que més 
gaudeixo són els esmorzars de pa 
amb tomàquet i embotit. Menjo 
carn, tot i que estic en contra del 
maltractament animal i corrides de 
toros.

TENS MASCOTES A CASA? QUINS SÓN ELS 
TEUS ANIMALS PREFERITS?
M’agraden molt els gossos, si pogués 
adoptaria a la gossera, però el meu pare 
és aŀlèrgic i no en podem tenir. Parlant 
d’animals salvatges, m’agraden els guepards 
i els pumes.

QUINA MÚSICA T’AGRADA ESCOLTAR?
Facto Delafé (les cançons antigues ), Amaral, 
La Oreja de Van Gogh i altres per l’estil.

ETS D’ANAR AL CINEMA O MIRAR PEĿLÍCULES?
No soc d’anar al cinema, però m’agraden les 
peŀlícules d’acció o la comèdia.

APROFITARÀS PER FER ALGUNA COSA ESPECIAL 
AQUESTS DIES A CASA?
Estic estudiant mecànica a distància. M’agraden 
molt els cotxes.

CREUS QUE L’ACTITUD I ELS VALORS DE LA 
GENT CANVIARAN DESPRÉS D’AQUESTA CRISI DE 

CONFINAMENT?
Crec que en principi si, li donarem més valor a estar a 
prop de la gent i poder fer coses que ara no podem, 
al contacte, les reunions, etc. Però potser d’aquí a uns 
mesos ja ens oblidarem i tornarem a fer el de sempre.

QUE HAS DEIXAT DE FER PER CAUSA DEL CONFINAMENT?
Les competicions al Canadà. 

Aprofitant la situació que obliga a tots a prendre un “descans 
obligat” hem pogut mantenir una conversa més distesa i 
personal amb l’esportista, que està seguint les recomanacions 
oficials de romandre al domicili, on aprofita per descansar 
entre temporada d’hivern i estiu.

QUAN ET CALCES UNS ESQUÍS PER PRIMER COP?
A l’edat de tres anys, van ser uns esquís de plàstic.

VAS PROVAR ALTRES MODALITATS ABANS DE DECIDIR QUE EL QUE 
MÉS T’AGRADAVA ERA PRACTICAR ESQUÍ DE FONS?
Sí, practicava diferents estils amb l’Esquí diferent, però un dia, 
acompanyant als meus pares a fer esquí de fons en família vaig 
adonar-me que el que més m’agradava, era l’esquí de fons. 
Aleshores tenia tretze anys.

QUINA EDAT TENIES QUAN VARS PARTICIPAR EN LA TEVA 
PRIMERA CURSA?
A l’edat de catorze anys, va ser a l’estació de Sant Joan de 
l’Erm, es tractava de la cursa “Patufet”

ET DEDIQUES PROFESSIONALMENT I AL 100% A L’ESQUÍ DE 
COMPETICIÓ?
Si, totalment, a entrenar i competir.

ÉS COMPLICAT DEDICAR-TE ÍNTEGRAMENT A AQUEST 
ESPORT?
La veritat és que és difícil que algú triï 
professionalment aquest esport al nostre país, tenint 
en compte que en altres països de neu és habitual, 
estic referint-me a Escandinàvia, per exemple.

HAS REBUT AJUTS PER PODER DEDICAR-TE A LA 
COMPETICIÓ?
Sí. He gaudit les beques ARA de Govern i de 
l’esponsorització de Naturlàndia, que a més han 
habilitat un refugi per poder passar les nits 
durant l’època més intensa d’entrenaments.

QUINES HAN ESTAT LES TEVES DARRERES 
COMPETICIONS?
El Tour d’Escandinàvia, on he quedat en el 
lloc 25, i el Tour d’Ski, en el que he quedat 
23è.

ON HAS COMPETIT I PASSAT AQUEST HIVERN?
Entre Escandinàvia, Centre d’Europa, i el 
refugi de Naturlàndia, o a casa, a Sispony.

FITXA PERSONAL
NOM: Ireneu Esteve Altamiras
DATA NAIXEMENT: 21-06-1996
EDAT: 23
LLOC DE RESIDÈNCIA: Sispony/La Massana
DISCIPLINA ESPORTIVA: Esquí de fons
MARCA DE MATERIAL: Fischer

El passat hivern, 
l’andorrà va assolir un 

8è lloc en l’esquí de 
fons mundial en la cita 

del Tour d’Ski. 
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MadreTomasa està integrat per músics coneguts 
del país que formen part d’altres bandes i que 
es van unir en aquest projecte, a la recerca de 
“les arrels del rock-and-roll a l’estil dels Rolling 
Stones”. Oriol Vilella, és la veu i guitarra de la 
formació. A més de Vilella, Madretomasa compta 
amb Josu Adánez (membre de La Banda del 
Flaco Wilson i Tobacco Road) a la bateria, Alex 
Moldes al baix i Fano Pallarès (Gwärroteville) 
a la guitarra. La idea d’agrupar-se en aquest 
projecte va sorgir perquè tots ells tenien 
ganes d’oferir concerts, de tocar en directe. El 
repertori de la banda compta amb un grapat 
de temes, la majoria dels quals són propis. 
Els encarregats de compondre els temes són 
bàsicament Vilella i Pallarès, que canten la 
totalitat de les cançons en anglès.
Coincidint amb el desè aniversari de la banda, 
aquest any 2020 veurà la llum el seu nou disc, 
el segon de llarga durada, després de 8 Tracks, 
editat l’any 2015. L’actuació d’enguany de 
Madretomasa a l’Auditori Nacional ha estat molt 
especial. I no tan sols per l’aniversari de la banda 
i la presentació del seu últim treball, sinó també 
perquè es tracta d’una formació que sempre 
s’ha deixat veure poc pels escenaris.
Ells prefereixen centrar els esforços en la 
composició i l’enregistrament de les cançons, 
motiu pel qual han muntat el seu estudi de 
gravació i la seva discogràfica.
L’any 2017 es va unir a la banda Albert Duat, que 
va agafar el baix que va deixar Moldes.
La banda conserva la seva essència intacta, i 
amb l’esperit del rock autèntic cantat en anglès.

TEMPORADA 2020 

AUDITORI NACIONAL

R’N’R 
EN ESTAT PUR

MADRETOMASA

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: Ò. LL.

El panorama musical del país compta des 
del 2010 amb un grup de rock-and-roll, 
sota el nom de Madretomasa.
El motiu del nom que van escollir per a 
la banda és ben curiós. Tres dels músics 
d’aquest grup van estudiar en el Col·legi 
Janer quan el dirigia la Madre Tomasa, 
tot un referent per al centre; amb 
aquest gest de posar el seu nom a la 
banda, els músics li van retre un simpàtic 
homenatge.
Madretomasa està integrat per músics 
coneguts del país que formen part 
d’altres bandes i que es van unir en 
aquest projecte, a la recerca de “les arrels 
del rock-and-roll a l’estil dels Rolling 
Stones”.



La gran versatilitat musical de Milanés li 
ha permès tractar una àmplia diversitat de 
gèneres de la música cubana i americana i 
expressar-se, des del més tradicional al més 
modern o experimental, del filin a la nova 
cançó, passant pel jazz, la rumba, el son, el 
bolero, entre molts altres. 

Esencia presenta un format més íntim però no 
menys sorprenent i en el qual la guitarra ha 
tornat a tenir protagonisme.

Després de rebre dos premis Grammy Llatins 
el 2005 i un Grammy a l’exceŀlència musical 
el 2015, Milanés no ha deixat de produir, 
compondre i gravar.

A l’Auditori Nacional, Milanés va estar 
magníficament acompanyat per Ivonne Téllez 
al piano i Caridad R. Varona al cello.

Sens dubte, aquest concert va ser inoblidable, 
almenys per les 400 persones que el van 
poder gaudir en directe. 

TEMPORADA 2020 

AUDITORI NACIONAL

EMOCIONS 
A L’AUDITORI NACIONAL

PABLO MILANÈS

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: Ò. LL.

Pablo Milanés, un dels principals exponents de la cançó d’autor, va actuar 
per primer cop al nostre país, en un acte inclòs dins la Temporada 2020 de 
l’Auditori Nacional. 

El concert formava part de la gira Esencia, un projecte que ha tingut una 
acollida excel·lent i li ha donat alegries molt grans dalt dels escenaris 
d’Europa i Amèrica en els últims dos anys.

Amb les localitats exhaurides, el cubà va protagonitzar un concert de discurs 
plàcid, delicat i fluid amb cançons com “El breve espacio en que no estás”, 
“Para vivir”, “Yolanda”, o, “Ya ves”, totes elles, emblemàtiques.

"EL CANTAUTOR CUBÀ ES 
VA GUANYAR UNA OVACIÓ 
DE L’AUDITORI, AMB UNA 

EXCEL·LENT ACTUACIÓ 
CARREGADA DE SENTIMENTS 
AMB LA QUE VA FER CÓRRER 

MÉS D'UNA LLÀGRIMA."



TEMPORADA 2020 

AUDITORI NACIONAL

LA REENCARNACIÓ 
DE MARLENE DIETRICH

UTE LEMPER
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L’artista alemanya va actuar el passat mes de març a l’Auditori Nacional, on va oferir 
un espectacle extraordinari, basat en una conversa telefònica que va mantenir l’any 
1987 amb Marlene Dietrich quan ella tenia 24 anys i Dietrich 87.

Lemper ha destacat en la seva carrera professional d’actriu, per interpretar 
nombrosos papers en musicals, com Cabaret, en la producció francesa, per la qual 
va guanyar el Premi Molière a la millor actriu revelació, i també va rebre el Premi 
Laurence Olivier en la categoria de millor actriu de musical per l’espectacle Chicago.

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: Ò.LL.

Ute Lemper es va interessar per la vida de 
Dietrich just quan estava interpretant Cabaret 
i la començaven a anomenar la nova Marlene. 
Va ser llavors quan va mantenir contacte amb 
Dietrich i mitjançant el telèfon li va explicar 
la seva vida, plena de detalls, duresa, pressió 
i moments memorables. 
També van parlar del 
rebuig que va patir la diva 
a Alemanya després de la 
Segona Guerra Mundial, 
quan ella va ser soldat pels 
americans.
 
De tota aquesta conversa, 
Lemper extreu l’argument 
per al seu espectacle. 
Vivències, històries i secrets d’una dona que va 
passar moments molt durs, sense poder sortir 
de casa durant molt de temps. Expressa a través 
del seu espectacle la solitud de Marlene, la seva 
tristesa, la mala relació amb la seva filla, o els 
moments bonics, sempre sent la música la gran 
protagonista.

L’artista va deixar al públic de l’Auditori 
bocabadat amb la seva magistral actuació, la 
seva fusió amb Dietrich, amb la màgia de la 
reaparició de l’Angel blau i d’antigues cançons 
berlineses, acompanyades de temes d’Edith Piaf 
o Pete Seeger entre d’altres.

Ute Lemper no va deixar indiferents 
als espectadors d’Andorra, ja que els 
va fer viatjar per la vida d’una gran 
diva recordant episodis històrics 
inoblidables.
 
Després de 35 anys de treball, d’èxits 
i importants coŀlaboracions amb 
artistes com Pina Bausch o Maurice 
Bejart, Lemper va visitar el Principat 

amb l’exitós muntatge “Rendez vous with 
Marlene”, acompanyada d’un quartet de jazz 
clàssic, format per un piano, un contrabaix, una 
bateria i un violí, deixant al públic nostàlgic de 
records i encisadores cançons. 

"L’ÀNGEL BLAU 
ATERRA A 

L’AUDITORI 
NACIONAL 

REENCARNAT EN 
UTE LEMPER"



CONFORT A PEU DE PISTES
INAUGURACIÓ EDIFICI MALYÓN · EL TARTER

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: Ò. LL.
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L’edifici es troba a peu 
de pistes, en una zona 
tranquiŀla, que permet 
sortir de casa amb les 
botes d’esquí calçades 
per anar a l’estació 
d’esquí, només cal creuar 
el camí del Pont de 
Tarter, que cobreix una 
petita distància de 6 
metres. 

De fet, els trasters on 
es guarden els esquís 
tenen un accés directe a 
l’estació.

No cal dir que les vistes 
de l’exterior de l’edifici 
són extraordinàries tant 
a l’hivern com a l’estiu. És 
un plaer pels sentits viure 
envoltat de natura. 

La presentació, esponsoritzada per l’empresa 
Tres Estudi, va comptar amb la presència 
de la propietat, arquitectes, constructora, 
industrials, personalitats de Canillo i els jugadors 
del BC MoraBanc Andorra, Nacho LLovet i Tyson Pérez.
Els convidats van poder apreciar la qualitat dels 
acabats de l’edifici i gaudir d’un esplèndid aperitiu i 
servei de càtering al Ski Panini.

" HI VAN ASSISTIR 
TOTS ELS IMPLICATS 

EN AQUEST PROJECTE 
I NACHO LLOVET 

I TYSON PÉREZ, DEL 
MORABANC BCA"



TESTIMONI  VISUAL 
LA FOTOGRAFIA DE NARCÍS DARDER I RICARD DURAN.  BARCELONA ANYS 60 I IMATGES D’ANDORRA

TEXT: CAEE · FOTOS: RICARD DURAN
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Les fotografies de Narcís 
Darder van des del 
documentalisme que 
permet transmetre’ns 
el testimoni visual de 
l’època viscuda per 
l’autor, fins a imatges 
amb clares influències 
de moviments com 
el constructivisme i la 
fotografia subjectiva 
en les quals Darder 
dóna regna solta al 
seu interès per buscar 
nous plantejaments 
al seu llenguatge, 
nous enquadraments 
i punts de vista, 
picats, jocs d’ombres i 
geometrització de l’espai. 

Narcís Darder sabia 
captar l’essència de cada 
instant.

Les imatges de Ricard 
Duran poden interpretar-
se principalment des de 
dos vessants. 

Una primera documental 
i de testimoni de la 
Barcelona de finals del 
franquisme i en la qual 
podem reconèixer els 
seus carrers, les seves 

gents, és a dir, el record 
d’una època passada. 

I una segona en la qual 
veiem al Duran que 
juga amb la càmera, la 
composició, i totes les 
possibilitats expressives 
que li permet la tècnica 
fotogràfica. Per a Ricard 
Duran res passa a l’atzar. 

La selecció de fotografies de Narcís Darder 
i Ricard Duran que es van poder veure en 
l’exposició al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, 
són un clar exemple de la potència visual i 
conceptual que en moltes ocasions pot arribar 
a tenir la fotografia pensada i realitzada per 
aficionats. Una exposició que permetia veure a 
dos autors per separat, però també a dos autors 
coetanis que poden arribar a tenir una mirada 
complementària.

"EN LA MOSTRA ES 
VAN PODER VEURE 
FOTOGRAFIES DE 

PAISATGES ANDORRANS 
QUE DESPERTEN LA 

NOSTÀLGIA DE TEMPS 
PASSATS"



L’ARTALROC REOBRE LES SEVES PORTES 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ACCIÓ CULTURAL · GOVERN D’ANDORRA
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‘Joan Monegal. El simbolisme estètic’ busca ressaltar la ri-
quesa creativa i la riquesa de llenguatge plàstic de l’artista. 
Monegal juga amb la geometria i els seus traços, per mos-
trar la seva personalitat.
La mostra està formada per 40 obres espectaculars, plenes 
de colors i significat, amb les que l’espectador podrà con-
nectar immediatament. Es tracta d’obres clau i rellevants de 
l’evolució de l’artista. Pintures depurades en detalls simbò-
lics, descriptives, amb estètiques geomètriques en que el 
joc de formes crea un llenguatge autèntic i personal.

L’exposició ha pogut obrir les 
portes al públic, després que 

quedés suspesa 
tempora lment 
l’obertura previs-
ta per al  mes de 
març a causa de 
la situació gene-
rada per la CO-
VID-19.

La pintura al 
tremp com a 
tècnica expres-
siva, i finalment, 

la creació del seu llenguatge 
plàstic amb les veladures inte-
gradores.

Acció Cultural va organitzar 
una presentació digital de les 
composicions per fer arribar 
l’art de Monegal de manera 
virtual a tothom.

Durant la situació de confina-
ment, ‘Joan Monegal. El simbo-
lisme estètic’ s’ha pogut veure 
a través de les xarxes socials.

L’obertura de la mostra al pú-
blic s’ha fet seguint tots els 
protocols de seguretat mar-
cats pel Ministeri de Salut i 
permet fer un pas més, més 
enllà de les pantalles.



Joan Monegal Castells, nascut 
a Manresa, va trobar a l’An-
dorra dels anys seixanta la pau 
i la tranquiŀlitat necessàries 
per desenvolupar la part més 
productiva i madura de la seva 
obra. 

Va ser al nostre país on va 
prendre la decisió vital de de-
dicar-se plenament a la pin-

tura i va entrar de ple en una 
intensa fase de creació i pro-
ducció artística.

Aquest fet va acabar de definir 
i consolidar el seu llenguatge 
pictòric així com la decisió de 
pintar al tremp, una tècnica que 
a través de les veladures li per-
metia expressar amb precisió 
tot el que volia transmetre. 
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Us recomanem una travessa clàssica, 
però on descobrireu dues joies del Pirineu 
andorrà: l’altiplanície de Claror i la vall 
de Perafita. Caldràn dos vehicles, ja 
que la sortida és fa des de la Rabassa 
(l’aparcament de l’estació d’esquí de 
fons) i l’arribada, a l’encreuament de la 
carretera de la Comella amb la carretera 
d’Engolasters.

DESNIVELL: Uns 600 metres de desnivell de pujada i 
1.300 de baixada

DIFICULTAT: Mitjana. cal estar en bona forma física 
per la llargada de l’itinerari. 

TEMPS: Unes 8 h en total, a un ritme passejada, fent 
fotografies i gaudint dels paisatges

TRAVESSA LA RABASSA-CLAROR-ESTANY DE LA NOU-VALL DE PERAFITA-ESCALDES-ENGORDANY

Un entorn únic

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

TREKKING
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Començarem la travessa a 
l’aparcament de l’estació 
d’esquí de fons de 
Naturlàndia. Des d’allà, 
remuntarem el camí que ens 
porta a través del bosc en 
direcció N. 
Després de caminar durant 
20 minuts, agafarem la pista 
forestal dels contrabandistes 
fins a la collada de Pimes. 

El paisatge és va 
transformant i el camí va 
agafant pendent. Gaudirem 

d’unes esplèndides vistes de 
la Serra del Cadí. Seguirem 
remuntant la pista fins que 
arribem a una ampla carena 
on en direcció NO arribarem 
al Pic Negre de Claror 
(2.642 m). Gaudirem d’unes 
panoràmiques exceŀlents 
en totes direccions, i també 
albirarem l’estany de la Nou. 
Per arribar-hi, o bé, podem 
fer la baixada pel camí de 
Claror (que passa pel costat 
del refugi del mateix nom, i 
es una mical més llarga ), o 

bé baixem per una tartera, 
negra a causa del ferro. 

Aquí comença la vall de 
Perafita, que forma part del 
Parc del Madriu, protegit 
per la Unesco. Arribarem 
a un pla ple de molleres, i 
remuntarem en direcció NO 
fins l’estany de la Nou (2.220 
m). 

Seguirem la mateixa 
direcció, pujant una mica 
fins al refugi de Perafita. 

> El Camp de Claror, un desert inhòspit format per pedres, herba i terra i situat a una altitud considerable. Al 
costat, el refugi de Claror

> Des del Pic Negre (2.642 m), gaudirem d’una fabulosa vista del camp de Claror i la Vall de Perafita. De fons, 
totes les muntanyes d’Andorra.

> Aprop del punt de sortida, el bosc de la Rabassa.

TEXT I FOTOS: OSCAR LLAURADÓ
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www.novaneteja.com

Neteja particular i industrial

Allà, començarà el llarg 
descens pel camí ben 
marcat al costat del riu de 
Perafita. 

En tota la vall, la riquesa 
vegetal és extraordinària i 
descobrirem antics camins 
empedrats, murs de pedra 
seca i borde, testimoni del 
passat dels antics pobladors 
d’Andorra. 

Tota la zona fou declarada 
Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO l’any 2004 
en la categoria de paisatge 

cultural, per la convivència 
harmònica entre l’home i la 
natura. 

Baixarem tota la vall 
endinsant-nos en el bosc, i 
gairebé fent tot el trajecte 
a l’ombra. Camí llarg i 
exigent, arribarem fins a 
Entremesaigües, lloc on es 
produeix l’aiguabarreig del 
riu de Perafita i el Madriu. 

I ja des d’allà, baixarem pel 
camí empedrat fins a la 
carretera de la Plana, final 
del nostre recorregut. 

> Vista de la vall de Perafita. Al fons, es veu Can Diumenge. A la dreta, el Refugi i la Cabana de Pastor de Perafita (2.200 m.)

TREKKING

> L’estany de la Nou (2.220 m), un indret preciós.
OBSERVA
En aquest recorregut, a causa de 
la seva llargària i desnivell, podrem 
apreciar tots els estatges de 
vegetació present a Andorra: l’alpí, 
al Camp de Claror, amb els grans 
prats; el subalpí, a les zones des de 
l’Estany de la Nou fins als 1.600 m, 
amb el pi negre i un fort contrast 
entre l’obaga i la solana; i l’estatge 
montà, amb boscos de bedolls, les 
arbredes de pi roig i els boscos de 
ribera; també els prats, guanyats 
al bosc i destinats a pastures o 
a prats de dall, i un gran ventall 
d’espècies vegetals i d’algunes 
flors, com la grandalla i el narcís de 
muntanya.



L’ART DE VIURE
ANDORRA
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www.artdeviure.com · 3€
www.profinca.ad

T E RR ASSE S
D’EMP R IVAT

ARQUITECTURA: EDIFICI MALYÓN, EDIFICI XAMFRÀ, CALDEA SPORT THERMAL CLUB
INTERIORISME: NOVA JOIERIA BERNA, COWORKING INGENI, LABORATORI ALVÀREZ
MISCEL·LÀNIA: ENTREVISTA A IRINEU ESTEVE, EXPOSICIÓ JOAN MONEGAL
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