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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
info@causaestudi.com
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

Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
President

Sr. Josep Mª PLANES OBIOLS
Vice-President

Sr. Marc PASTOR VILANOVA
Secretari

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Tresorer

Sr. Llorenç PICANYOL BULLÓ
Vocal 1

Sra. Sílvia FERRER LÓPEZ
Vocal 2

Sr. Antoni RÍOS NARVÁEZ
Vocal 3

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

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

CAMPOS ARAUZ
CAMPS LAYA

CAÑADELL MILLAT
CASALS SOLE

CERQUEDA CHILAUD

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
Manel
Xavier
Núria
Victor
Cristian

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 DE OLIVEIRA

RIBA MAZAS
RIBA PORRAS
RIBA PORRAS

RIBERAYGUA MAGALLÓN
RIBERAYGUA SASPLUGAS

RIBÓ CASTELLS
RIERA MARTINEZ

RIOS NARVAEZ
ROCA LOAN

RODRIGO MONSONIS
RODRIGUES CERQUEIRA

RODRÍGUES FREITAS
RODRIGUEZ DE PELEATO GARCIA

RODRÍGUEZ LÓPEZ
ROLDÁN REVUELTAS

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

VILA BRESCÓ
VILARRUBLA BULLICH

VILLARÓ PANTEBRE
VIÑALS CANO
VINYES RASO
VIVES GENÉ

ZAMORA FARRÀS

ARANZABAL ARRUTI ASTRIÉ 
ASTRIÉ PADILLA 

CALVÓ ARMENGOL
CHIRINOS CORASPE

DOMÍNGUEZ SANTOS
ESCORIZA MARTÍNEZ
ESPAR BENTANACHS

ESTANY VIDAL
ESTRELLA ARMENGOL

FERRER LOPEZ
FERRER PATERNA
FORNÉ ANGRILL

GARCÍA CASTILLO
GARCIA PASTOR

HERRERO CANTALAPIEDRA
LÓPEZ MIRMI

MARQUÉS FELIU
MIRANDA CASTÁN

MORA LLESUY
MUR VALBUENA

PALMITJAVILA DUEDRA
PINTOS MORELL

REGUÉ DELGADO
REYES FONSECA

RICO FLOR
ROZADOS LÓPEZ

SALINAS SERRAHIMA
SOLÉ ARMENGOL

TREMOSA FITÉ
VICTORIA PLANAS

CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD

CLEMENTE PEROPADRE
COMELLA ALÍS

CORTÉS CATALAN
COULON

DA COSTA SANTOS
DALMAU MONTANÉ

DE CELIS FONT
DELGADO BERNAL

DEU PUJAL
DÍAZ MARIÑO
DURÓ GASET

EGEA NAVARRO
EROLES

ESPARRACH SALLENT
ESTEL ARMENGOL

FARRIOL RAFEL
FAYAS RICO

FERRER MAULL
FONT BERNET

FORNÉ MASSONI
FORNER ROVIRA

GAJAS GIRALT
GAMBORINO MEDINA

GANYET CASELLAS
GANYET CASELLAS

GARCIA GALERA
GARCINUÑO COLLET

GAYTAN SANSA
GIL MARTÍNEZ

GONZÁLEZ BRUNAT

Nathalie
Jordi
Elena
Josep
Èric
Jean-Marc
Marcio
Natalia
Nil
David
Jordi
Raimundo
Lluís
Pere
Roland
Xavier
Marc
Pere
Eduard
Pere
Marc
David
Carles
Jordi
Gerson
Xavier
Pau 
Carlos
Alain
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
Oscar
Ramiro
Mª Amparo
Víctor
Carles
Marc
Josep
Albert
Marc
Laura
Valentín
Aitor

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

Claudi
Esteban
Jordi
Albert
Jaume
Álvaro
Estanislau
Guillem
Pere
Josep
Jordi
Carles
Frederic
Joaquim
Esteve
Óscar
Jordi
Jordi
Francesc
Josep Mª
Hans
Guillem
Cèlia
Albert
Ana
Josep Maria
Jordi
Ivan
Josep
Raül
David
Joan

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

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
MARTIN BRETONES

MARTÍNEZ DIEGUEZ
MARTÍNEZ JUAN

MARTÍNEZ MILVAQUES
MARTÍNEZ MORA
MIQUEL GARCIA

MITJANA CAMAÑES
MOA FERNÁNDEZ

MOLES BETRIU
MOLINÉ CANAL
NOU ROSSELL
ORTIZ GARCÍA
OSORIO MARTÍ

Col·legiats
en exercici

Col·legiats
sense exercici



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 





www.bellacer.com

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

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

Multiroll de Persycom
Persiana extrusionada de lames orientables

Multiroll pot controlar la quantitat de 
llum, i per això la temperatura desitjada 
en l’estada. 
Es pot regular  fi ns a aconseguir un angle 
d’obertura de fi ns a 100 graus facilitant 
així la neteja de totes les seves lames.

VIDRES   PERSIANES   FINESTRES   PORTES AUTOMÀTIQUES   FERRO   FAÇANES



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

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

S.L.U.

   Av. Joan Martí, 71 · AD200 Encamp
    Tel. +376 815 971 ·     Mòb. +376 333 954 ·   +376 333 848

www.novaneteja.com

Neteja particular i industrial



VESTUARI 
TÈCNIC. 
SEC. 
CÀLID. 
RESISTENT.
SEGUR. 

Carrer Camp Bastida, 4
AD500 Andorra la Vella
+376 74 10 10
info@mavid.ad
www.mavid.ad

Helly Hansen Workwear 
és un vestuari tècnic 

adaptat al món laboral. 
Roba altament resistent 

i cómoda ideada per durar 
i treballar protegits.

Camp Avançader, Nau 1 · Mòdul 11 · AD600 Sant Julià de Lòria
T +376 807 770  / +34 873 450 470 · F +376 828 185 · serralleria@serralleriajoan.com · www.serralleriajoan.com

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

  

SERRALLERIA INDUSTRIAL

Les millors fi nestres 
tèrmiques del mercat



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%.

Desinfecció 
i purifi cació de l’ aire

Més potent i 
intel·ligent

Gaudeix de l’aire net i fresc.
 s’encarregarà de 

netejar l’aire del seu voltant

#SomJocor

Desinfecció 
i purifi cació de l’ aire

Més potent i 
intel·ligent

Gaudeix de l’aire net i fresc.
 s’encarregarà de 

netejar l’aire del seu voltant

#SomJocor
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n una recent entrevista, la titular del Ministeri de Turisme del Govern 
d’Andorra, Verònica Canals, declarava: “Hem lluitat la temporada d’estiu 
i també lluitarem la d’hivern”. 

La realitat ha estat força sorprenent, pocs esperavem que després 
d’un confinament històric amb un tancament de fronteres durant tres 

llarguíssims mesos, els resultats d’ocupació hotelera de juliol i agost fossin tant alts, 
amb la sensació de carrers plens de persones i fins i tot, observant cues de clients 
per accedir a diferents punts de restauració. 

Crec que els cribratges massius finançats per Govern, amb 
participació de més del 90% del cens del país, ens ha donat 
una credibilitat externa, que els nostres veïns francesos i 
espanyols de proximitat han sabut valorar. 

Creiem també que amb els mateixos criteris, podrem 
assolir bons nivells d’ocupació aquest hivern, els 
nostres visitants tindran ganes de neu, i els hem 
d’oferir: bona qualitat de neu, bons serveis de 
restauració i allotjament, seguretat de pais i 
seguretat epidemiològica. A lluitar doncs, tots 
plegats...

E
editorial + sumari 
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El Comú d’Andorra la Vella ha fet el lliu-
rament de premis als guanyadors del 
concurs d’idees de remodelació de La 
Rotonda, un espai emblemàtic que es 
troba a la capital, i que començarà a ser 
remodelat aquesta tardor. El projecte 
tindrà com a principal reclam turístic un 
espectacle de llum i colors al riu Valira.

La capital destinarà 4 milions d’euros 
per fer aquesta obra que es durà a ter-
me en les quatre etapes previstes en el 
projecte: la plaça de la Rotonda fins al 

pont de París, la plaça de la Rotonda, el 
pont de París fins a la Dama de Gel i, fi-
nalment la plaça de la Rotonda fins al 
Parc Central.

La proposta guanyadora s’anome-
na  CentreS  i pertany als arquitectes 
Pere Cervós  i Ricard de Deus, que han 
rebut un premi de 10.000 euros.

El segon premi, de 8.000 euros, ha es-
tat per al projecte presentat per Miquel 
Merce; i el tercer premi, per a Enginesa, 
amb 5.000 euros de dotació.

Text: Redacció

UN ESPAI EMBLEMÀTIC
CONCURS D’IDEES DE REMODELACIÓ DE LA ROTONDA

2n PREMI  · MIQUEL MERCE ARQUITECTE 3r PREMI  · ENGINESA

1r PREMI  · PERE CERVÓS I RICARD DE DEUS
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AMABLE, 
SALUDABLE 

I SOSTENIBLE

1r PREMI · PERE CERVÓS I RICARD DE DEUS · PROJECTE «CentreS»

El projecte guanyador pertany als arquitectes 
Pere Cervós i Ricard de Deus, i s’anomena “CentreS”.
Els arquitectes aposten perquè la ciutat tingui un 
aspecte amable, sigui saludable, i sostenible.
S’ha tingut molt en compte que el centre de la ciutat 
acull multitud d’activitats diferents i alhora és també 
un lloc de passeig contemplatiu i de repòs.
El tram del Pont del Carrer Prat de la Creu fins a la 
plaça de la Rotonda s’ampliarà, i es col·locarà una 
pèrgola a cada extrem i una font d’aigua per a consum 
de persones.

Al marge dret es col·locaran jar-
dineres per aïllar el soroll dels 
vehicles. Les baranes seran de 
vidre transparent amb leds, per 
poder gaudir visualment del riu.

Al marge esquerre es potenciarà 
el mobiliari de descans i els ar-
bres, deixant espai per a les pa-
rades firals i terrasses.

La plaça de la Rotonda serà un 
referent arquitectònic urbà d’efi-
ciència energètica i sostenibilitat. 
Es crearà una pèrgola aprofitant 
els tirants de la plaça sobre el riu, 
fent un punt de repòs i visualitza-
ció d’espectacles. A més, es col-
locaran diferents elements que 
potenciaran l’actual Oficina de 
Turisme.

Amb el Pont de París de fons, es 
construirà un Centre d’Especta-
cles o Estadi, on s’ubicaran les 
fonts il·luminades amb una pla-
taforma lleugera permanent per 

facilitat la visualització de l’es-
pectacle de llum, aigua i música, 
sense interferir el recorregut dels 
vianants.

En la plataforma del Pont de la 
Dama de Gel s’instal·larà una al-
tra pèrgola com a zona de des-
cans i visualització. 

S’ampliarà el passeig per separar 
la zona de terrasses i al marge 
esquerre es crearan jardineres 
de diferents altures.

En la intervenció al riu Valira es 
preveu la construcció de dues 
preses dins del riu per aconse-
guir efectes diferents i regularit-
zar el cabal del riu. 

En l’àmbit d’enginyeria a banda 
dels efectes lúdics s’aconsegui-
rà una producció d’energia neta i 
sostenible de 385kW/h, propor-
cionant un estalvi econòmic a la 
Parròquia. 

Text: redacció · Imatges: PERE CERVÓS I RICARD DE DEUS



INTEGRAR 
ENTORN I PAISATGE

2n PREMI · MIQUEL MERCE ARQUITECTE · PROJECTE «EL KM 0 DELS VIANANTS»

Text: redacció · Imatges: MIQUEL MERCE ARQUITECTE

El guanyador del segon premi, 
Miquel Merce, creu que només 
es podrà “remodelar” l’espai del 
pont de la Rotonda, una vegada 
que els dos eixos es reconeguin 
fàcilment en l’àmbit paisatgístic i 
generin per ells mateixos aquest 
encreuament, entre riu i vial, i 
entre natura i urbanització.

Les actuacions previstes en la 
Rotonda preveuen materialitzar 
la riquesa d’aquest punt territorial 
creant un espai actiu, on es 
puguin concentrar tota mena 
d’activitats que articulen aquestes 
dues artèries.

035L’ADV # ARQUITECTURA

Merce proposa donar continu-
ïtat paisatgística al riu amb ve-
getació i crear unes plataformes 
que s’inspiren del llenguatge es-
tructural “atirantat” del Pont de 
Paris i plataforma de la “Roton-
da”, per integrar-les en el con-
junt existent i donar-li més força 
al riu com a eix.

Aquestes plataformes permeten 
generar nous espais i nous usos 
allà on es necessiti, concen-
trant les actuacions i potenciant 
l’efecte amb l’entorn immediat. 

El projecte vol ser integrador 
amb l’entorn i paisatge existent. 

D’una banda es proposa inte-
grar i pintar les estructures del 
Pont de la Rotonda i Pont de 
París. I d’altra banda, la propos-

ta de l’arquitecte Merce preveu 
la naturalització del riu i el seu 
passeig gràcies a la vegetació 
de diversos formats. 

L’objectiu és crear una imat-
ge espectacular i rica amb uns 
colors i llums homogenis en el 
punt d’encreuament amb l’Avin-
guda Meritxell, assegurant l’èxit 
urbà.

En el projecte es farien servir 
materials de fusta reciclada, fer-
ro, vidre, i acer inoxidable per al 
mobiliari urbà i les estructures,  
i sobretot una gran quantitat de 
vegetació  que ajuden a crear 
una atmosfera respectuosa amb 
l’entorn natural.

Les terrasses i el riu tindrien il-
luminació escenogràfica i s’ha-

bilitarien accessos segurs al riu 
per poder netejar la llera.

També s’inclou crear una mena 
d’Escultura Urbana Tecnològica 
Interactiva que constitueixi un 
pol d’atracció, trobada i inter-
connexió al país, amb facilitat de 
canvi de contingut perquè sigui 
atractiu durant tot l’any.

L’objectiu és que la Rotonda si-
gui el lloc de trobada d’Andorra, 
“EL KM 0 DEL VIANANT”, ge-
nerant un nucli d’interès per a 
turistes, residents, grans i nens.

Un espai amb flexibilitat per a 
esdeveniments de tot tipus: fi-
res, concerts, festivals, art urbà; 
però al mateix temps vol man-
tenir el seu caràcter i l’interès 
durant tot l’any. 
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Aquest treball incorporaria un pont de vianants des del carrer Dr. Mitjavila i 
l’avinguda Consell d’Europa a la zona comercial de l’avinguda Meritxell. El nou 
disseny per a la plaça de la Rotonda estaria marcat per una nova pavimentació, 
creant un espai integrador i singular en el qual s’imprimiria a terra l’escut 
d’Andorra la Vella i s’instal·laria un mur vegetal al costat del carrer Prat de la Creu.

3r PREMI ENGINESA
PROJECTE «REVIU EL RIU»

ESPAI 
INTEGRADOR 
I SINGULAR

Text: redacció · Imatges: Enginesa
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Tots els acabats quedarien 
anivellats i enrassats al mateix 
nivell que el paviment que l’en-
volta, sense crear cap obstacle 
per al pas de les persones, ni 
per a la realització de les dife-
rents activitats socioculturals 
que se celebren habitualment 
a la plaça.

El rellotge de Dalí, és un ele-
ment que, per la notorietat que 
té actualment per als turistes i 
com a punt de referència per a 
la resta d’usuaris, es mantindria 
en la nova plaça, situant-lo de 
manera que es millori la captura 
fotogràfica de la zona i del riu.

Quedaria tot un espai central 
per a la realització d’activitats 
lúdiques i socioculturals, actu-
acions musicals, paradetes de 
Nadal, etc.

Es dotaria d’una nova il·luminació 
i de noves tecnologies per con-
vertir la ciutat en una Smart City.

La tercera etapa, entre el Pont 
de París i la Dama de Gel, en 
la qual s’afavoriria l’establiment 
de terrasses i espais d’oci cons-
truint un passeig més ample que 
aconseguiria millorar la imatge 
del riu Valira, recuperant i con-
servant les característiques més 

naturals del riu amb la vegetació 
de ribera, col·locant rocs i blocs 
per crear zones seques per a la 
fauna i d’accés al riu.

En la fase final s’ampliaria l’es-
tructura que uneix la plaça de 
la Rotonda i el pont del carrer 
Prat de la Creu, creant diferents 
ambients envoltats de vegetació 
que convergirien en el marge 
del riu Valira, recuperant la ve-
getació.

Aquesta zona es convertiria en 
la rambla de la ciutat, amb un 
nou pont que donaria continuïtat 
al pont metàl·lic existent.  
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INGRAVIDESA
NOVA LLACUNA PANORÀMICA · CALDEA

Text: redacció · Fotos: Òscar Llauradó

El centre termolúdic Caldea ofereix un nou atractiu als 
seus clients. Es tracta de la nova llacuna panoràmica 

de Caldea creada per ampliar l'oferta d'activitats 
aquàtiques i oferir noves experiències als visitants.

Aquesta llacuna ha representat un gran repte 
estructural i de construcció. La volada que la 

conté es troba cinc metres per sobre del 
riu Valira.

La sensació d'ingravidesa 
s'aconsegueix gràcies a 

l'estructura transparent que 
permet contemplar les aigües 

braves del riu al seu pas 
per aquesta zona.
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Per aconseguir la sensació 
d’ingravidesa es va dissenyar 
una piscina de forma trapezoï-
dal dividida en dos nivells, a la 
part superior hi ha bancs, jocs 
d'aigua i una cascada que des-
borda al nivell inferior a través 
d'un acrílic transparent.

Aquesta zona transparent té 
forma de proa triangular sobre 
el riu i a les nits s'il·lumina amb 
llums de l'espectre RGB, el que 
li dóna un aspecte espectacu-
lar provocant sensacions úni-
ques en combinar-se amb la 
resta de la il·luminació exterior 
de l'emblemàtic edifici termal.

Per dissenyar aquesta espec-
tacular llacuna s'han seguit 
les geometries triangulars que 
caracteritzen l'arquitectura sin-
gular de Caldea.

Les zones opaques de la llacu-
na panoràmica, són de peces 
de ceràmica de gran format 



"S'HAN TRAÇAT 
GEOMETRIES 

TRIANGULARS QUE 
CARACTERITZEN LA 
SINGULARITAT DE 

CALDEA"

043L'ADV # ARQUITECTURA
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La llacuna compta amb un sis-
tema òptim de tractament de 
l'aigua, tenint en compte que 
en tractar-se d'aigua termal, és 
un recurs escàs i cal conside-
rar el menor consum possible.

Dues bombes aspiren l'aigua 
que passa per dos filtres amb 
massa filtrant de vidre per eli-
minar les partícules, i una part 
de l'aigua termal impulsada 
per les bombes és redirigida 
a l'analitzador per controlar els 
valors de clor i PH.

A la sortida dels filtres, part de 
l'aigua es fa circular pel siste-

ma de calefacció abans de tor-
nar a barrejar-se en la mateixa 
canonada. 

Seguidament, tota l'aigua pas-
sa per un equip UVC, ultravio-
lat per eliminar tots els micro-
organismes presents, així com 
les cloramines existents.

Després del tractament UVC, 
s'injecta la quantitat necessària, 
segons la normativa i mínim 
legal, de productes químics de 
clor i PH. 

Finalment, aquesta aigua s'im-
pulsa a la piscina panoràmica.

Amb aquesta espectacular 
estructura i les seves caracte-
rístiques singulars, banyar-se, 
relaxar-se o fruir d'un massat-
ge d'aigua a l'aire lliure és una 
sensació única que només es 
pot gaudir a Caldea. 

PROJECTE: 

NOVA LLACUNA PANORÀMICA · CALDEA

ARQUITECTURA: 

NAOS ARQUITECTURA · VICTOR BLASI

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: 

XAVIER BEAL
BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS

ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: 

INSTRA INGENIEROS

SOLUCIONS AQUÀTIQUES INTEGRALS: 

FLUIDRA ENGINEERING

CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS-MARINÉ

COL·LABORACIÓ: SERVEIS TÈCNICS DE CALDEA 
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i les transparències s'han fet 
amb acrílic de gruixos de 80-
120 mm.

El material acrílic de l'estructu-
ra és d'una complexitat tècnica 

important pel que fa a la seva 
fabricació, ja que necessita 
una especial resistència ambi-
ental i tèrmica, perquè les sol-
dadures i segellats garanteixin 
l'estanquitat de les peces.

Unes grans bigues d'acer re-
colzades sobre l'estructura de 
formigó de l'edifici fan de su-
port de tota l'estructura de la 
llacuna.



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 DE LA NOVA LLACUNA PANORÀMICA · CALDEA

ARQUITECTURA I ENGINYERIA D’ESTRUCTURES DE LA NOVA LLACUNA PANORÀMICA DE CALDEA

enginyeria d’estructures

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



A Fluidra Engineering Services, som experts en 
solucions aquàtiques integrals, aportant la nostra 
experiència de més de 50 anys en el sector de l’aigua.

EL TEU PARTNER GLOBAL:

+45 PAÏSOS 
+135 DELEGACIONS COMERCIALS

Contacta amb  
nosaltres!

Piscines de 
Competició

Piscines d’Oci

Centres Wellness

Llacunes

Fonts Ornamentals

Aquaris

 #EnjoyaSafePool ENGINEERING @Fluidra Fluidra 
Engineering

Fluidra
Group

www.fluidra-engineering.com
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Type: 603C219

Battery, 1 x D-cell

www.bellacer.com

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

SOLUCIONS DE MESURAMENT 
INTEL·LIGENT D’ENERGIA I AIGUA

TERRA RADIANT 
CALEFACTOR I REFRIGERADOR

LA TECNOLOGIA DE LES 
BOMBES DEL FUTUR



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA LLACUNA PANORÀMICA DE CALDEA

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

Tel. 334773  ·  Carrer del Pedral, 17 · Edif. Les Arribes, 2n · AD200 ENCAMP · Principat d’Andorra · astvandorra@hotmail.com ·   ASTV-andorra

Instal·lació de sistemes de seguretat, línies de vida 
i ancoratges. Treballs verticals o de difícil accés 
utilitzant tècniques de cordes: sense necessitat de 
bastides o altres tipus d’estructures.

Distribuïdor per al Principat d’Andorra de 

C/ Andorra, 28B · 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT  J+34 629 384 330   .www.espalworld.com  Çinfo@espalworld.com

FINESTRES 
SUBAQUÀTIQUES 
PER A PISCINES I 

AQUARIS

FINESTRES PER A PISCINES FINESTRES PER A AQUARIS URNES ELECTORALS 
HOMOLOGADES

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA LLACUNA PANORÀMICA DE CALDEA



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA LLACUNA PANORÀMICA DE CALDEA

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3

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

fito@andorra.ad

ESPECIALISTES EN 
IMPERMEABILITZACIONS

Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad
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NOUS PROJECTES I REMODELACIONS ENLLESTIDES AL PAS DE LA CASA

TEXT: REDACCIÓ · FOTO: VISTA DES DE L'INTERIOR DEL NOU MIRADOR AL PORT D'ENVALIRA. ADV

Embelliment, millores, i eficàcia són 
els objectius dels nous treballs que 
propicien la generació d'oportunitats 
per a les empreses i optimitzen els 
recursos naturals i projectes engegats 
al voltant del turisme, el comerç, l'esquí, 
i esports d'altura.

Us presentem un seguit de projectes 
on l'entorn singular del Pas queda 
ressaltat i diferenciat: la segona fase 
del passeig del riu Arieja, el Mirador de 
sota el circuit del Pas, la remodelació i 

embelliment de la plaça de l'Església 
i el seu entorn, l'arranjament de 
l'avinguda del Consell General (la 
dotació del màxim de seguretat tant 
dels vehicles com dels vianants a 
la zona d'aparcament ) i el tram de 
la CG2 que reordena i embelleix l'entorn 
de la duana andorrana i el tram fins al 
fronterer pont sobre l'Arieja.

I també mostrem els nous Granier, 
iniciativa d'emprenedors andorrans, 
que enriqueixen l'oferta turística.

AUGMENTAR  L' ATRACTIU
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MÉS PAISATGISME
NOU MIRADOR SOBRE EL PAS DE LA CASA

Text: redacció · Fotos: Adv

El Mirador del Pas és una de les noves 
zones, dins del projecte de millora 
de l'entorn urbà fronterer del Pas de 
la Casa, per potenciar els aspectes 
paisatgístics d'aquest indret.

A la zona de grava on apar-
caven antigament els cotxes 
a la part dreta del cap del 
port d'Envalira, després del 
Costa Rodona (des del Pas 
de la Casa), s'ha arranjat el 
paviment, adequant una part 
per a aparcament, i ubicant 
diferents punts d'observació i 
contemplació.

Des d'un espai interior i prote-
git de les inclemències metere-
ològiques, que conserva la ma-
teixa geometria de la primera 
caseta original de pastor, s'ha 
obert un gran finestral que per-
met, gaudir de les muntanyes. 

La instal·lació és totalment 
autònoma, amb encesa auto-

màtica de llums interiors i leds 
exteriors alimentats d'energia 
solar.

A part de la caseta de fusta hi 
ha dos punts d'observació de 
fusta i mirall, amb una ober-
tura perquè hi puguin seure 
dues persones: un dels punts 
es decanta cap a França, i 

l'altre cap a la zona del pic de 
Padrons i les Abelletes.

Tot l'entorn s'ha conservat 
amb la vegetació autòctona, i 
s'han creat dos itineraris per 
arribar als diferents punts del 
mirador.

Les obres fetes a la zona han 
tingut com a objectiu recuperar 
tot l'entorn, organitzant l'espai 
per l'aturada de vehicles de 

la gent que vol contemplar el 
paisatge. El pàrquing assenya-
lat en forma de bateria fa que 
l'espai quedi ordenat i sense 
perill de marges.

L'altre objectiu ha estat crear 
un espai específic recuperant 
les formes de l'antiga caseta, 
afegint plaques solars i un inte-
rior molt atractiu i càlid de fus-
ta amb poselles. Els dos punts 
suplementaris són dos volums 

que tenen diferents orientaci-
ons per poder contemplar el 
Pas o les muntanyes franceses. 
Tots els exteriors són de fusta i 
mirall per crear un aspecte pai-
satgístic molt curiós i original, i 
assolir una total integració amb 
l'entron. 

PROJECTE:  MIRADOR PORT ENVALIRA

ARQUITECTURA: 

PAU IGLESIAS ARQUITECTE & 

ARTquitectura. TURI RIBERAYGUA

"EL MIRADOR 
PRETÉN REPRODUIR 

L'ESPERIT DE LA 
PRIMERA CASA AL 
PAS DE LA CASA"
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ORDRE I LLUM
MILLORA DEL PAISATGE EN L'ENTORN URBÀ FRONTERER DEL PAS DE LA CASA

Text: Pau Iglesias Arquitecte · Fotos: Ò.LL.

Un aspecte important de la reforma és la nova 
il·luminació de l’Avinguda. Una combinació de 
fanals i una tira contínua a la mitgera de la via, tota 
amb tecnologia LED.

"LES ILLES DE 
GRANIT FACILITEN 

CREUAR EL 
CARRER DE FORMA 

SEGURA."



El projecte remodela i reor-
ganitza l’avinguda Consell 
General a la zona d’entrada al 
país des de l’inici en la fron-
tera amb França, fins al punt 
rodó que hi ha davant del po-
liesportiu.

El principal objectiu de la re-
forma es reordenar el conjunt, 
per tal de fer més amples les 
voravies que donen servei al 

teixit comercial de la zona. Per 
fer-ho s’enderroca la mitjana 
anterior per fer-la més estreta 
i recuperar aquest espai per a 
les voravies. Igualment la re-
ordenació de carrils de trànsit 
rodat, permet l’ampliació de 
les voravies. 

Un altre objectiu és facilitar 
la comunicació de vianants 
entre banda i banda de la via. 

L’estat anterior presentava 
passos de vianants de molta 
llargada i sense zones segu-
res, pel que creuar d’un cos-
tat a l’altre era una maniobra 
perillosa. Actualment tots els 
passos de vianants transcor-
ren per un espai de màxim 
dos carrils de circulació, per 
anar accedint a les diferents 
illes de seguretat, i així acce-
dir al següent pas de vianants. 
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Aquestes illes de seguretat 
són singulars i definides per 
un paviment de granit. 

Els materials utilitzats bus-
quen minimitzar el manteni-
ment del carrer, i facilitar al 
màxim la treta de neu.  

Les vorades remuntables fa-
ciliten l’accessibilitat contínua 
a tot el carrer. 

Un dels altres aspectes im-
portants tractats al projecte 
és la il·luminació del carrer. 
Donada l’amplada del car-
rer en la seva part alta, era 
manifestament insuficient la 
il·luminació central des de la 
mitjana per a tot el carrer. El 
projecte substitueix tots els 
fanals per uns de LED, i els 
complementa a les zones de 
voravia, per dotar al carrer 

d’una il·luminació molt més 
uniforme. La mitjana esta re-
marcada per una tira contínua  
de LED, que facilita la seva 
visió en condicions meteoro-
lògiques de visió adversa. 

PROJECTE: 
MILLORA DEL PAISATGE EN L'ENTORN 
URBÀ FRONTERER DEL PAS DE LA CASA

ARQUITECTES: PAU IGLESIAS ARQUITECTE 

& ARTquitectura. TURI RIBERAYGUA

CONSTRUCTORA: UTE UNITAS LOCUBSA 



ARQUITECTES DEL NOU PASSEIG DEL RIU ARIEJA, DEL NOU MIRADOR AL PORT I DE L’EMBELLIMENT DE L’AV. CONSELL GENERAL

䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 刀椀戀攀爀愀礀最甀愀 吀甀爀椀

www.art-quitectura.ad · tel. 337824

ARQUITECTURA
URBANISME
TAXACIONS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

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

www.unitas.ad

UTE 
Millora del paisatge en 

l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11
locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com
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NOVA 
ZONA VERDA

SEGONA FASE DEL PASSEIG DEL RIU ARIEJA · PAS DE LA CASA

Text: redacció · fotos: Ò.LL.

Al nucli urbà del Pas de la Casa s'ha acabat la segona 
fase del curiós passeig de fusta que embelleix la part 
de darrera de les edificacions que es troben a la zona 
fronterera amb el riu Arieja.

Fa tres anys es va finalitzar la primera fase que anava 
de la carretera general, al pont fronterer, fins al carrer 
de l'Abeurador. I ara s'ha acabat fins a la part alta de 
l'avinguda d'Encamp, fent un total d'uns 230 metres de 
llarg. Actualment, el passeig, arriba fins a l'aparcament 
de peu de pistes, amb una llargada total de 600 metres.

"EL PASSEIG DE FUSTA 
TRANSCORRE PEL 

RECORREGUT DE LA 
FRONTERA NATURAL DEL 

RIU ARIEJA, CONVERTINT-SE 
EN UN PUNT D'OBSERVACIÓ 

EXTRAORDINARI."



El Passeig del Riu Arieja ha 
servit per ordenar l'aspec-
te de les façanes sud dels 
edificis, dotar la població 
encampadana d'una nova in-
fraestructura, amb un bonic 
itinerari per passejar i que 

alhora dóna vida a diferents 
espais per seure, estirar-se, 
zona de picnic, observar sota 
cobert o descobert, marcar 
punts de contemplació i de 
diferents vistes, i en la zona 
més ampla, una zona lúdica. 

S'han respectat les fines-
tres dels edificis, practi-
cant obertures a la fusta de 
la passarel·la, i s'ha ampliat 
algunes terrasses dels esta-
bliments que tenen accés a 
la zona del riu.

La plataforma té diferents 
mides d'amplada al llarg del 
recorregut, sent la part més 
estreta d'1,20 metres, i total-
ment transitable per cadires 
de rodes o cotxets d'infants.

En l'àmbit nocturn, al llarg de 
tot el recorregut del passeig 
trobem il·luminació de led que 
segueix el contorn geomètric 
del sostre, els banca, i les ba-
ranes. 
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EL PASSEIG TÉ DIFERENTS AMPLADES, PLACETES, PÈRGOLES, I ZONES DE DESCANS O CON-
TEMPLACIÓ.

A LA PART MÉS ALTA DEL PASSEIG ES TROBA LA ZONA DE 
RAMPES EN ZIG-ZAG, CREADA PER FER MÉS CÒMODA LA PU-
JADA I SUAVITZAR EL DESNIVELL, ALHORA QUE DÓNA UN 
ASPECTE MÉS NATURAL AL PAISATGE, TRENCANT LES FOR-
MES RECTILÍNIES HABITUALS.
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C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza) · AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11 · locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com

PROJECTE: PASSEIG RIU ARIEJA. FASE 2 · PAS DE LA CASA
ARQUITECTE: ARTquitectura · TURI RIBERAYGUA & PAU IGLESIAS ARQUITECTE
CONSTRUCTORA: LOCUBSA 

Aquests punts de llum li donen 
un aspecte molt acollidor i di-
nàmic.

Per reduir l'impacte ambiental, 
tot el passeig s'ha fet de fus-
ta, amb una mínima fonamen-
tació de formigó per aguantar 

l'estructura metàl·lica interior 
que va recoberta de fusta na-
tural. 

Alguns punts d'accés al pas-
seig des dels carrerons s'han 
tractat amb paviment porcellà-
nic imitant la fusta. 

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Av. Carlemany, 65  ·  botiga 16  ·  AD700 Escaldes Engordany ·  electricitatnem@gmail.com · T +376 60 88 61 · T +376 34 91 62
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MILLORANT 
LA QUALITAT DE VIDA 

DELS HABITANTS I VISITANTS

EMBELLIMENT DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DEL PAS DE LA CASA

L’embelliment de la Plaça de l’Església del Pas de la Casa, 
es fa extensiu als seus entorns, carrer de les Abelletes, 
Comte de Foix, Pere d’Urg, dels Pareatges i Roger Bernat 
Metge, resolent problemes funcionals, estètics i tècnics 
d’accessibilitat i de connexió amb els espais públics 
contigus, donant prioritat als espais i recorreguts de 
vianants, sense perjudicar els recorreguts viaris. 

Text: Josep Adserà · Fotos: Adv
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Es projecta una plaça públi-
ca contigua a la ja existent 
de l’església, de 408,90 m2, 
espai lúdic pel poble, únic al 
Pas de la Casa. 

Es connecta la Plaça Coprín-
ceps amb la Plaça de l’Es-
glésia, mitjançant una escala 
coberta i un ascensor, millo-
rant l’accessibilitat entre els 
dos espais. 

S’obté una amplada màxima 
de voravies fins a 4,5 metres. 

Es minimitza al màxim l’esgla-
onat existent, al mig de les vo-
ravies o als accessos als edificis 
existents, modificant els pen-
dents dels vials i les voravies, 
amb un exceŀlent resultat. 

S’aprofita per actualitzar xar-
xes d’instaŀlacions, que teni-
en mancances degut al seu 
envelliment, o manca de les 
mateixes. 

Es dóna un toc de vegetació, 
a nivell puntual, amb espèci-
es d’avets que tenen un bon 
comportament al Pas de la 
Casa. 

Es proposa un mobiliari urbà 
de gran resistibilitat a les 
condicions extremes del Pas 
de la Casa, amb corten i acer 
inoxidable, amb mòduls que 
es poden anar barrejant en-
tre ells, per fer conjunts que 
resolguin un sol ús o diver-
sos. 



PLANTA GENERAL

PROJECTE: EMBELLIMENT DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DEL PAS DE LA CASA

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: ADSERÀ GROUP

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS ROCA 

Les lluminàries tipus Led te-
nen diverses posicions lu-
míniques en alçada, resolent 
qualsevol necessitat. Estan 
preparades per acollir pan-
cartes informatives i lluminà-
ria nadalenca. 

Els acabats dels paviments 
estaven predefinits a l’hora 
d’executar el projecte, ma-
terials que han demostrat un 
bon comportament. 

NOVA PARADA D’AUTOBÚS

NOU ASCENSOR

L'ADV # ARQUITECTURA074 L'ADV # ARQUITECTURA074
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

Obra civil, obra privada i rehabilitació

Empresa constructora de l’Embelliment de l’entorn de l’església del Pas de la Casa



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EMBELLIMENT DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DEL PAS DE LA CASA

Av. de Joan Martí, núm. 33 · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · Tel. +376 832 203 · Mòbil +376 321 448 · electrotremat@andorra.ad

www.siepandorra.com

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
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Text: XXX · fotos: XXXX

MESTRES FORNERS
GRANIER

PAS DE LA CASA · LA MASSANA

Granier va arribar a Andorra de 
la mà del grup  Hiper  Pas, sent 
el Pas de la Casa el lloc on es va 
obrir el primer establiment.

Amb la inauguració de Granier & 
Go al Pas de la Casa ja són tres els 
establiments Granier al Principat, 
i que propiciarà l'obertura d'una 
xarxa de cafeteries i forns de pa 
artesà per tot el país.
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PROJECTE: GRANIER

PAS DE LA CASA · LA MASSANA

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS ROCA 

Actualment trobem un altre 
establiment a La Massana 

Entre les claus d'èxit de Gra-
nier cal destacar la seva gran 
varietat de pans i com duen a 
terme l'elaboració d'aquests. 

Tots els establiments desta-
quen per l'exposició atractiva 
dels productes, generoses 
ofertes i promocions, una 
confortable zona de cafeteria 
i degustació i la bona relació 
qualitat-preu de la brioixeria.

La decoració combina ele-
ments nobles amb altres més 
moderns i compta amb una 
àmplia i confortable terrassa 
on els clients poden degustar 
els productes, mentre gau-
deixen de les espectaculars 
vistes a la muntanya.

Granier & Go és un model 
d'establiment d'autoservei 
innovador per a tot tipus 
de públic, que manté els 
obradors tradicionals de les 
fleques Granier, per disposar 

de pans i productes de pas-
tisseria acabats de fer, amb 
begudes i plats preparats, 
per portar o menjar en el 
mateix local, a qualsevol hora 
del dia. 
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES BOTIGUES GRANIER AL PAS DE LA CASA I LA MASSANA

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

ANYS

des de 1989

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE:

• Electricitat

• Comunicacions i xarxes

• Alarmes contra incendi i 

seguretat

• Extintors

• Energia solar

Carrer de la Vena, 9 bis · Tel. 832 500 · Fax 832 555 · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra) · escoem@escoem.ad  ·  www.escoem.ad

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

Obra civil, obra privada i rehabilitació

Empresa constructora de les botigues Granier del Pas de la Casa i la Massana



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES BOTIGUES GRANIER AL PAS DE LA CASA I LA MASSANA

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

ANYS

des de 1989

A N D O R R A

C. dels Cortals, “Els Agols” · AD200 ENCAMP · Tel. 321 890 · fust.cb@gmail.com

www.siepandorra.com
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REDIRIGIR I 
ALLEUGERIR

NOU VIAL DE LA CG-1 A SANT JULIÀ DE LÒRIA

Text: redacció · Foto: Robert Verdaguer

El nou vial de Sant Julià de Lòria ha fet 
que el trànsit sigui més fluid en hores 
puntes i dates de gran afluència de ve-
hicles.
En la fase 1 del vial es va construir la ro-
tonda que s’ubica a la baixada de la ca-
rretera de Fontaneda i que connecta 
amb els dos carrils habilitats de Fran-
cesc Cairat, amb un vial en la zona de 
l’antic càmping Huguet que enllaça fins 
a la plaça de la Germandat als dos carrils 
que baixen del Túnel de la Tàpia. 
El nou vial destaca pels dos carrils en sen-
tit sud, mentre que el trànsit en direcció 

a la capital es redirigeix cap a l'avinguda 
Francesc Cairat. En aquest sentit, i amb 
l'objectiu de pacificar el trànsit, un dels 
dos carrils de pujada estarà limitat a 30 
km/h i es reservarà també per al trànsit 
de bicicletes.
També s’ha construit un nou pont que 
enllaça aquest carril amb l’avinguda 
Francesc Cairat.
Amb la construcció d'aquesta nova ca-
rretera, la parròquia ha guanyat places 
d'aparcament, ja que una part de l'avin-
guda Francesc Cairat s'ha destinat a 
zona d'estacionament en bateria.



L'ADV # ENGINYERIA 088

NOU ENLLAÇ 
NOU VIAL DE LA CG-1 A SANT JULIÀ DE LÒRIA · NOU PONT A L'ALÇADA DEL C/ ISIDRE VALLS

Text i planells: Suport Enginyers · Fotos: ADV

El “Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries” d’Andorra 
preveu l’execució del tram inferior de la Desviació de Sant Julià 
a la zona de l’antic càmping Huguet.

Aquest tram es connecta amb l’avinguda Francesc Cairat en 
dos punts: A la part inferior a través del nou enllaç a l’alçada del 
pont de Fontaneda (definit en un projecte anterior) i a la part 
superior mitjançant el nou enllaç a l’alçada del C/ Isidre Valls.

El present projecte defineix la cons-

trucció d’un nou pont a l’avinguda 

Francesc Cairat que constitueix 

aquest segon enllaç a l’alçada del C/ 

Isidre Valls per accedir al darrer tram 

de la Desviació de Sant Julià. El pro-

jecte també incorpora la remodelació 

necessària de l’avinguda Francesc 

Cairat derivada de la connexió amb 

la Desviació de Sant Julià. 

Per la remodelació de la CG1 a 
la zona de l’avinguda Francesc 
Cairat i el nou enllaç amb la 
Desviació de Sant Julià es 
van dur a terme les següents 
actuacions:

- Nou tauler de bigues prefa-
bricades de 26 m de llum i uns 
36 m d’amplada format per 21 
bigues de 125 cm de cantell 
en perfil doble T. La llosa sobre 
les bigues té 25 cm de cantell.

És va construir un nou estrep 
al marge dret que constitueix 

també la nova canalització del 
riu Valira.

El marge esquerra ja es trobava 
canalitzat mitjançant un mur de 
maçoneria. S’ha aprofitat aquest 
mur de maçoneria existent per 
construir-hi un carregador pel 
tauler de bigues. Per tant, el 
límit del riu es manté idèntic a 
l’exsitent en aquest costat. 

- Nou voladiu de formigó armat 
de fins a 6 m de llum aigües 
amunt del tauler de bigues a 
l’entrada de l’enllaç en sentit 

frontera riu Runer. El voladiu té 
uns 16 m. de longitud.

Es va enderrocar el mur de ma-
çoneria per construir el voladís 
i realitzar el sosteniment provi-
sional de l’excavació mitjançant 
una pantalla de micropilots 
ancorada per fases.

PROJECTE: NOU PONT 

A L'ALÇADA DEL C/ ISIDRE VALLS

ENGINYERIA: SUPORT EC

CONSTRUCTORA: PROGEC 



L’amplada mínima de la llera 
del riu Valira, establerta pel MI 
Govern en aquesta zona, és de 
16 canes (gairebé 25 m) però 
els dos ponts-arcs tenien una 
amplada entre suports de poc 
més de 15 m i, per tant, enva-
ïen tant per un marge com per 
l’altre, aquests límits. 

L’estudi hidràulic realitzat pel 
projecte posava de manifest 
que la capacitat de desguàs 
dels antics ponts de Fontane-
da (ponts arc) era clarament 
insuficient per al període de 
retorn de 50 i 100 anys. 

La làmina d’aigua superava 
la cota superior dels ponts i 
inundava la carretera general i 
la carretera de Fontaneda. 

Per això, el primer objectiu del 
projecte era corregir aquesta 
situació hidràulica degradada. 

Per aconseguir-ho va ser 
necessari enderrocar els arcs 
actuals i construir nous ponts 

que s’adaptessin i corregissin 
la situació hidràulica de la zona. 

D'altra banda, els nous ponts 
s’adapten i s'integren a la 
futura vialitat prevista en el 
“Pla Sectorial de Noves Infra-
estructures Viàries”.

D’acord a aquest pla, en 
aquesta zona del pont de 
Fontaneda, s’ha construït una 
nova rotonda per donar accés 
a la futura desviació de Sant 
Julià, tot mantenint els enlla-
ços actuals.

Cal afegir també que sobre de 
l'antic pont de bigues hi havia 
una plaça anomenada “Plaça 
del Solà”. Donat que aquest 
espai l’ocupa la nova rotonda, 
va caldre enderrocar la plaça. 
El projecte preveu una ampli-
ació addicional dels ponts per 
construir una nova plaça en 
substitució de l'antiga.

Per això, el segon objectiu 
del projecte va ser construir 
una nova rotonda d’accés 
a la desviació de Sant Julià 
d’acord al Pla Sectorial i una 
nova plaça en substitució de 
l’afectada per la implantació 
de la rotonda.

Per tal d’aconseguir la implan-
tació d’aquesta rotonda i de la 

nova plaça es van requerir les 
següents noves estructures:

- Nou tauler de bigues prefa-
bricades situat aigües avall del 
pont de bigues actual de 25 m 
de llum i uns 27 m d’amplada 
format per 12 bigues de 145 
cm de cantell

INTEGRACIÓ
NOU VIAL DE LA CG-1 A SANT JULIÀ DE LÒRIA

NOU PONT DE FONTANEDA I NOVA PLAÇA

Text i planells: Suport Enginyers · Fotos: ADV
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L'antic pont que donava accés a la CS 140 a Fontaneda 
des de la CG1 estava format per 3 unitats estructurals di-
ferenciades. Per ordre cronològic de construcció, el pri-
mer pont era un arc de blocs granítics. Posteriorment, 
als anys 70, es va ampliar cap aigües amunt, mitjançant 
un arc de la mateixa geometria, però de formigó armat, 
que formava la segona unitat estructural. Finalment als 
anys 80 es va ampliar el conjunt anterior mitjançant una 
tercera estructura formada per bigues prefabricades 
amb un tauler de formigó armat que es situava aigües 
amunt dels antics ponts arcs descrits.
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PROJECTE: NOU PONT DE FONTANEDA I NOVA PLAÇA

ENGINYERIA: SUPORT EC

CONSTRUCTORA: PROGEC 

- Nou tauler de bigues prefa-
bricades situat aigües amunt 
del pont de bigues actual 
de 25 m de llum i uns 45 m 
d’amplada format per 28 bi-
gues de 125 cm de cantell

- Un voladís de formigó armat 
de fins a 8 m de llum aigües 
avall dels taulers de bigues 

a la sortida de la rotonda en 
sentit frontera riu Runer

Aquest conjunt estructural, 
que manté el pont de bigues 
antic, forma un tauler al riu 
d’una longitud d’uns 80 m. 

Tenint en compte aquesta 
important cobertura del riu, 

sobre els taulers de les bigues 
s’han previst obertures cober-
tes amb vidre estructural per 
donar llum a la llera. 

Aquestes obertures es situen 
en zones sense trànsit a la 
nova plaça del Solà i a l’interi-
or de la nova rotonda. 

Carrer dels Escalls 7, baixos | Tel. (+376) 80 50 50 | progec@progec.ad | AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra)

www.progec.ad

Compromís de servei

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



NOVA DESVIACIÓ
NOU VIAL DE LA CG-1 A SANT JULIÀ DE LÒRIA

Text: Engitec · Fotos: Adv

El projecte de la DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA: TRAM ENTRE 
ENLLAÇ E2 I EL PONT DE CONNEXIÓ AMB LA CG1 té com a objecte la 
construcció de la nova desviació de la CG1, al marge dret del riu Valira, 
entre el nus de Fontaneda i el pont del carrer Isidre Valls, a Sant Julià de 
Lòria. En aquest tram el vial té una amplada de 15 metres i 332 metres de 
longitud. La calçada tindrà 2 carrils de baixada, un altre d’estacionament 
i un carril bici.

095

El vial, en aquest tram discorre 
en gran part sobre un terraplè 
contingut a banda i banda pels 
nous murs. 

Els primers 180 metres els 
murs de formigó armat estan 
fonamentats amb micropilots. 

La excavació s’ha realitzat en 
terreny compacte, menys en 
un tram on el traçat intersecta 

amb el peu de la muntanya on 
s’ha hagut d’excavar amb mar-
tell mecanic. 

El talús de penya s’ha cobert 
amb un malla metàl·lica per 
evitar la caiguda de pedres a 
la calçada.

Més al Nord, en el vessant 
s’han disposat de dues barre-
res dinàmiques d’una longitud 
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total de 170 metres, per rete-
nir la caiguda de blocs.

Sota el vial s’ha previst dels 
serveis corresponents a aigua 
(potable, pluvials i residuals), 
electricitat i comunicació. 

També s’ha dipsosat d’una lí-
nia de liquids hidrocarburats 
com a previsió de la construc-
ció del túnel carretera amunt. 

S’han restablert els accessos 
a les parcel·les veines amb 
murs de maçoneria.

Les voravies estan pavimenta-
des amb aglomerat bituminós, 
disposen d’enllumenat i barre-
ra de seguretat.

096

PROJECTE: TRAM ENTRE ENLLAÇ E2 I EL 

PONT DE CONNEXIÓ AMB LA CG1

ENGINYERIA: ENGITEC

CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS-LOCUBSA 

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

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos 
   i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

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

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

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

UTE CONSTRUCCIÓ DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
TRAM ENTRE ENLLAÇ E2 I EL PONT DE CONNEXIÓ AMB LA CG1

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11
locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com



MILLORA VIÀRIA
CONDICIONAMENT DE LA CS-120, A LA ZONA DEL CAMP GRAN. PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Text i figures: SUPORT · Fotos: Adv

El Comú de Sant Julià de Lòria, va programar la millora i 
condicionament de la CS-120, de Nagol, a la zona del Camp Gran, 

per tal de millorar les condicions actuals del pas alternatiu a la 
zona de l’Església de Sant Bartomeu.

PLANTA 1 PLANTA 2

El projecte d’aquesta millora 
viària, dóna resposta a la de-
manda de pas d’aquesta zona, 
limitada per l’amplada actual-
ment existent a l’inici de la CS-
120 de Nagol.

Els pas dels vianants per 
aquest tram d’aquesta carre-
tera, suposava una situació de 
perill directe pels mateixos.

La solució va ser la de separar 
els sentits de la circulació, situ-
ant-los a diferent nivell. 

El sentit descendent des de 
Nagol, es fa per la nova via 
oberta a través del Camp Gran.

Juntament amb l’accés, s'ha 
construit una voravia al llarg 
de la parcel·la del Camp Gran, 
per tal de millorar la mobilitat 
a peu. 

La circulació dels vehicles amb 
les calçades separades a dife-
rent nivell, queda definida a la 
imatge de la planta 2 (pàgina 
98).
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L’execució de l’obra ha requerit 
la realització de diversos murs 
de sosteniment de les calça-
des a diferent nivell, la modi-
ficació dels serveis existents 
a la calçada de la CS-120 de 
Nagol i també la reposició dels 
accessos i servituds afectats.

Els treballs s’han realitzat en 
un termini de 3 mesos calen-
dari i el seu cost ha estat de 
230.000 euros. 

PROJECTE: CONDICIONAMENT DE LA CS-120

ZONA DEL CAMP GRAN. SANT JULIÀ DE LÒRIA

ENGINYERIA: SUPORT EC

CONSTRUCTORA: COPSA 

 EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CONDICIONAMENT DE LA CS-120, 
A LA ZONA DEL CAMP GRAN. PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

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

 Condicionament de la CS-120, 
  a la zona del Camp Gran 

MILLORA VIÀRIA 
A SANT JULIÀ DE LÒRIA



0103L'ADV # ARQUITECTURA

DEL COTXE AL  VIANANT
REMODELACIÓ DE LES AVINGUDES
DE JOAN MARTÍ I DE FRANÇOIS MITTERRAND D’ENCAMP
TRAM: PLAÇA DE SANT MIQUEL - HOTEL ROSALEDA

Text i fotos: MIQUEL MERCE  ARQUITECTE · Fotografies Dron: FilmAnd

Els projectes urbans, molt més que els arquitectònics, mereixen una reflexió històrica 
important. En el cas de les avingudes d’Encamp objecte del projecte, la seva història és 
crucial per entendre el seu nucli com el coneixem: 

El Tremat, la Mosquera... diferents nuclis, que gràcies a la construcció de la carretera entre 
Escaldes i França, va permetre una pròspera evolució fins a conformar un sol nucli urbà al 
centre d’Encamp. La història d’aquesta carretera actualment coneguda per avingudes de 
François Mitterrand i Joan Martí és la que dóna sentit al projecte. 
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Diferents recerques als arxius 
nacionals ens han permès re-
trobar el plànol original de 1902 
que reflecteix el primer gran can-
vi: la construcció de la carretera i 
que revolucionava la lectura del 
nucli de la Mosquera. Aquest vial 
va aportar riquesa al país con-
nectant de manera moderna els 
dos països veïns. Durant anys 
aquesta carretera, eix vertebra-
dor del país, es va anar ampli-
ant i millorant fins que les seves 
característiques físiques no van 
permetre més millores i el pla 
d’infraestructures nacionals va 
projectar una “variant” a Encamp 
que permetria millorar la fluïdesa 
en aquest eix connector a escala 
nacional. 

Aquesta nova carretera general 
passaria pel vial de l’obac i trans-
formaria la realitat del centre del 
nucli d’Encamp, però només en 
l’àmbit de quantitat i qualitat del 
tràfic, ja que l’estructura, configu-
ració i dimensionat s’han mantin-
gut en l’estat original de carrete-
ra general fins ara. 

Un segle després de la creació 
de la carretera, les ara conegu-
des com avingudes de François 
Mitterrand i Joan Martí, a través 

d’aquest projecte, s’humanitzen i 
deixen de donar prioritat a la ve-
locitat i fluïdesa del vehicle. Les 
avingudes es dediquen ara a la 
qualitat urbana i ambiental pel 
profit dels veïns, visitants i usua-
ris de l’espai públic. 

Per aquesta raó, el projecte pre-
tén donar el mínim espai per 
poder circular correctament tot 
tipus de vehicles, inclosos els au-
tobusos. Aquesta amplada dona 
lloc a unes voravies més amples, 
que no es reparteixen equitativa-
ment, per tal de reduir la velocitat 
dels vehicles, es va alternant una 
voravia molt ampla amb una míni-
ma de 1,75 m. Aquesta configu-
ració permet que el vianant tingui 
un espai molt més important i 
encabir-hi també les parades de 
bus, càrrega i descàrrega... 

D’altra banda, per no tenir unes 
avingudes lineals i per dotar al 
poble d’espais centrals urbans, 
de gran importància per a la qua-
litat de vida i atmosfera del po-
ble es proposa generar 3 grans 
“places”. Aquests espais, marca-
ran centralitats fortes i públiques, 
amb un fort caràcter social i d’in-
tercanvi a unes avingudes molt 
denses i amb poc espai públic. 
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A les places, passa a tenir priori-
tat el vianant, no vol dir restringir 
el trànsit, però si limitar la veloci-
tat i prioritat. Per a la configura-
ció dels vials propers es pot con-
siderar la possibilitat de limitar 
temporalment el trànsit a veïns 
i serveis en ocasions especials, 
com festes majors o esdeveni-
ments puntuals.

IMATGE ESPAI PÚBLIC, 
INTEGRACIÓ CONTINUÏTAT 
AVINGUDES
-Esquema “plaça” i “avinguda” 
és reproduïble i multiplicable a la 
resta de l’avinguda. Cada “plaça” 
tindrà una imatge i una atmosfe-
ra particular. Donar una imatge 
clara i potent i a la vegada de és-
ser funcional i adaptable.

-Integració de part dels carrers 
adjacents al projecte per a millor 
integració en l’entorn.

-Recuperar traçat antic de l’any 
1906 (S. XVIII) per integrar i di-
vulgar origen i història.

-Cartells o panells informatius i 
fotografies de la parròquia, així 
com vegetació i llum.

SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL I MILLORA DE 
CONDICIONS DE VIDA

-Més arbres i menys CO2. Millora 
de la qualitat visual i l’atmosfera 
per a tothom.

-Més zones verdes i jardineres 
“permeables” en terreny natural

-Traçat reductor de velocitat en 
avingudes. Obtindrem més espai 
per als vianants. Més segur, més 
qualitatiu i més humà.

-Places semi peatonalitzades a 
nivell visual utilització del mateix 
paviment, més qualitatiu i millo-
ra de l’espai comercial i central i 
dels turistes.
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
I MANTENIMENT:

-Asfaltat, Granet. Els millors 
materials per a pavimentació a 
Andorra pel que fa al manteni-
ment i també pels seus costos. 
Les peces de granet de 8-10cm 
de gruix i junta òptima per reduir 
manteniment i augmentar dura-
bilitat.

-Utilització de vegetació au-
tòctona del país, baix mante-

niment i gran integració. S’han 
utilitzat espècies en perill d’ex-
tinció.

CRITERI MOBILITAT I 
ACCESSIBILITAT:

-Voreres més amples en tota 
l’avinguda que millorarà la mo-
bilitat.

-Utilització de paviments conti-
nus en la plaça i revasables en 
l’avinguda, per a millorar l’ac-

cessibilitat de les persones amb 
mobilitat reduïda.

-Lectura clarament diferenciada 
dels espais “plaça” i “avinguda”, 
ens simplificarà la situació de 
les zones i l’accessibilitat uni-
versal.

La primera fase de la remodela-
ció de les avingudes ja crea una 
primera “plaça”, la del nucli his-
tòric de la Mosquera i el Tremat. 

Cada plaça ha de tenir una 
identitat pròpia, forta i autèntica, 
que defineixi la seva imatge, en 
aquest cas, és la mateixa histò-
ria de la carretera (i ara avingu-
des) que es vol explicar.

Una recerca important a l’Arxiu 
Nacional d’Andorra ens ha per-
mès retrobar un plànol de prin-
cipis del segle XX amb l’estruc-
tura urbana original abans de la 
construcció de la carretera. 

Aquest document permet expli-
car la història de l’actual Nucli 
d’Encamp que abans es compo-
nia per diferents pobles com la 
Mosquera o el Tremat. 

ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: 
MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

COL·LABORADORS: ROMINA DOLONGUEVICH, DANIELA 

GUARDIA, SARA FARRAN, SÍLVIA PRADA.

ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS: ENGINESA
CONSTRUCTORA: UTE TP UNITAS – LOCUBSA



ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA REMODELACIÓ 
DE LES AVINGUDES DE JOAN MARTÍ I DE FRANÇOIS MITTERRAND D’ENCAMP

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

www.unitas.ad

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11
locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com

UTE 
Remodelació de les avingudes de Joan Martí 

i de François Mitterrand d’Encamp

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



Ctra. dels Cortals, 2 · Nau 2, Nau Ocivisa · AD200 ENCAMP · T +376 726 177 · M +376 673 316 · F +376 726 176 · serralleria@serraleriajj.com

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REMODELACIÓ 
DE LES AVINGUDES DE JOAN MARTÍ I DE FRANÇOIS MITTERRAND D’ENCAMP

www.gea.ad

GEA
Carrer de les Costes, 10 · AD500 Andorra la Vella
T 72 12 12 · gea@gea.ad

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

 IL·LUMINACIÓ EFICIENT

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST

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

#POSICIONA’T 
AL MÓN DIGITAL

INFORMA’T AL 86 05 04
O ENVIA UN CORREU:  tc@artdeviure.com
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PLAER PER 
ALS SENTITS

NOVA TERRASSA DE L'HOTEL GRAU ROIG

La fusió dels diferents estils de vida juntament amb un concepte 
diferent de la restauració i l'oci, fa que neixi la terrassa de l'hotel Grau 
Roig.
La inspiració que David Alayeto evoca en el disseny d'aquest projecte, 
es la combinació de la bellesa de les muntanyes d'Andorra, amb la 
seva llum, les vistes al seu paisatge i la cura dels més minuciosos 
detalls, amb un nou toc contemporani-tecnològic però atemporal.

Text: David Alayeto · Fotos: Adv

"AMPLIS MURS DE VIDRE 
SENSE PERFILERIA, 

PROPORCIONEN UNES 
VISTES MÀGIQUES I UNA 

CONNEXIÓ AMB L'EXTERIOR"

Amb el transcurs dels anys, 
DREAM UP DESIGN ha ofert 
a l'hotel Grau Roig una evolu-
ció de les modes i tendènci-
es actuals, que aconsegueix 
l'equilibri capaç d'oferir simul-
tàniament àmplies vistes i mas-
sives façanes des de l'exterior.

La miscel·lània entre materi-
als nobles i naturals amb un 
toc sofisticat i al mateix temps 

naïf (característic de munta-
nya), garanteixen la calidesa, 
elegància i modernitat avant-
guardista que l'interiorista ha 
volgut plasmar en el concepte 
d'aquest projecte.

L'harmonia aconseguida en-
tre el nou disseny de terrassa 
i l'edifici de línies rústiques, 
capturant la seva bellesa natu-
ral i combinat amb el nou dis-

seny interior, dóna el resultat 
d'aquest impactant projecte 
que emociona al visitant.

El resultat d'aquesta fusió és 
un lloc únic amb elements or-
gànics aplicats en diversos 
elements decoratius, com les 
taules, cadires, gueridón i bar, 
que envolten espais o separen 
d'altres. Les xemeneies que 
ens donen la benvinguda apor-

LA TERRASSA DE L'HOTEL GRAU ROIG SIGNIFICA DESCOBRIR UNA NOVA DIMENSIÓ DE GENEROSITAT, I 
UN AUTÈNTIC PLAER PER ALS SENTITS.
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ten un ambient molt acollidor i 
al mateix temps donen un estat 
de calidesa al visitant. 

Amplis murs de vidre, sense 
perfileria, proporcionen unes 
vistes màgiques i una connexió 
amb l'exterior, sense perdre el 
confort i la calidesa de l'interior. 

Aquest lloc és característic per 
la seva comunicació visual i per 
la seva il·luminació càlida, ofe-
rint aquest confort especial.

A més de irrepetibles llocs fun-
cionals que permeten canviar 
i adequar-se a les necessitats 
del moment, s'han utilitzat dife-
rents nivells d'altures a manera 
amfiteatre i altres espais més 
privilegiats, creats per donar 
una exclusivitat als clients.

L'espai i el mobiliari, ha estat 
minuciosament dissenyat per 
David Alayeto i produït per 
DREAM UP DESIGN, per la 
seva practicitat i sense deixar 

de banda el disseny conceptu-
al, sent de línies contemporàni-
es en tons naturals i amb fus-
tes nobles, que ha sabut donar 
màgia als elements com: pals 
amb estufes que es convertei-
xen en llums, plates de pèl que 
ens fan costat en un dia més 
fred, elements orgànics natu-
rals d'arrels, que ens serveixen 
de taules de suport i ens fan 
sentir a la naturalesa, espelmes 
d'oli en bols de roca natural 
que simulen la muntanya... 

0119L'ADV # ARQUITECTURA0118 L'ADV # INTERIORISME0118
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La il·luminació és un element 
decoratiu molt cuidat per l'in-
teriorista en els projectes que 
realitza, perquè li permet inte-
ractuar amb els espais creant 
un encant especial a cada 
ambient i li proporciona  dis-
senys fets a mida, introduint un 
sistema d'il·luminació de baix 
consum energètic, combinant 

simultàniament una estudiada 
llum ambiental amb làmpades 
de llums càlides d'un disseny 
propi i exclusiu. 

El projecte recrea una infinitat 
d'entorns càlids i acollidors que 
conviden al visitant a descobrir 
les meravelloses vistes que 
acull l'hotel Grau Roig. 

PROJECTE: TERRASSA HOTEL GRAU ROIG

DISSENY: 

DAVID ALAYETO, DREAM UP DESIGN

CONSTRUCTION MANAGER: 

CIRO OROBITG – OROBITG 

ARQUITECTURA&URBANISME

ENGINYERIA: 

JG ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS

CONSTRUCTORA: AUXINI 

L'ADV # INTERIORISME0120

Fibra de 
carboni

Aïllamentss

Impermea-
bilitzacionsImpermeabilitzem el futur

impal@andorra.ad   ·   Mòbil (+376) 354 289

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Empresa Constructora de la Nova Terrassa de l’Hotel Grau Roig



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA TERRASSA DE L’HOTEL GRAU ROIG

ENDARI

LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

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    

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

Més de 60 anys 1951-2020

1968
2020
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NOU CENTRE 
D'INFORMACIÓ I INTERPRETACIÓ

CASA DE LA MUNTANYA · ORDINO

Text i fotos: Comú d'Ordino / Ferriz Arquitectura i Enginesa / Adv

L'oficina de turisme d'Ordino ha estrenat 
instal·lacions amb la nova ubicació 
a la Casa de la Muntanya, al mig del  
carrer Major de la parròquia, a l'antiga 
Casa Ferino.

Des del nou local s'aposta per la difusió 
d'informació digital amb l'adaptació 
de catàlegs i fulletons de la parròquia 
potenciant l'ús dels dispositius mòbils per 
obtenir la informació mitjançant  l'app 
'Ordino és viu' i el web www.ordino.ad.
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L'objecte del projecte va ser 
la reforma interior de l'edifi-
ci Ferino per convertir-lo en un 
centre d'informació i interpre-
tació de les muntanyes d'Ordi-
no i Andorra, a banda d'acollir 
també una part d'oficines de 
l'administració pública.

Turisme compartirà la Casa 
de la Muntanya amb el de-

partament de Agricultura, 
Medi Ambient i Sostenibili-
tat del Comú d'Ordino i Ac-
tua.

La Casa de la Muntanya vol 
esdevenir un referent naci-
onal en l'àmbit tecnològic 
aplicat al medi ambient, el 
turisme i l'esport.

La Casa de la Muntanya 
s'ubica en un emblemàtic 
edifici de mitjans del s. XIX, 
d'estil arquitectònic popular. 
Ocupant 2 parcel·les, una de 
119,07 m² de Cal Ferino i la 
Cort Fosca amb un total de 
95,80 m². 

Les dues conserven les ca-
racterístiques de la zona del 
nucli urbà antic i consolidat, i, 
en trobar-se en perfecte estat, 
han facilitat el projecte. La in-
fraestructura està catalogada 
com a bé d'interès Comunal.

0127L'ADV # ARQUITECTURA
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Les façanes són de pedra, amb 
algunes zones arrebossades i 
pintades, i els tancaments són 
de fusta,  vidre i ferro. 

Les cobertes són d'estructura 
de fusta i llosa de pissarra.

L'edifici té 4 plantes, una 
d'elles, semisoterrada, on es 
troba l'arxiu, amb accés des 
del carrer del Mig, totalment 
independent de la resta de 
l'edifici. 

Aquesta planta d'arxiu no ha 
patit cap reforma ni intervenció.

Superiorment trobem la Plan-
ta Baixa, després una petita 
planta intermitja d'accés pel 
carrer Major que comunica la 
Planta Baixa amb la Planta 
Primera i final. 

PROJECTE: CASA DE LA MUNTANYA, ORDINO

ARQUITECTE: 

FERRIZ ARQUITECTURA I ENGINESA

CONSTRUCTORA: URCOSA



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA CASA DE LA MUNTANYA A ORDINO

Empresa constructora 
de la Casa de la Muntanya 

a Ordino

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

www.gruplomi.com

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

Naus Espot
Carrer dels Barrers 26-32
Nau 3G
AD500 Santa Coloma
Andorra

Tel. +376 865 360
Mòb. +376 681 680
fusteria@varenova.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA CASA DE LA MUNTANYA A ORDINO

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

ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE

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

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



Text: BAU ARQUITECTURA/Miquel Burgués · Fotos: Adv

Donada la manca d’accessibilitat de l’antiga seu, el COAA va convocar 
un concurs d’idees pel condicionament i reforma d’un nou local amb 
superfície aproximada de 200 m². L’espai presentava la planta diàfana i 
es pretenia dotar-lo d’una zona per a exposicions (amb possibilitat per 
a conferències).

L'ADV # ARQUITECTURA01340134

LLUM, 
TRANSPARÈNCIA  I FLEXIBILITAT
NOVA SEU DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES D'ANDORRA



El local presentava un espai 
principal rectangular d’uns 22 
metres de llargada amb unes 
petites finestres orientades 
cap al Sud, pel que una de les 
directrius principals era mante-
nir la profunditat i la il·luminació 
d’aquest.

La zona d’exposicions del pro-
jecte es concep com un espai 
flexible en funció de l’ús, on la 
llum i la transparència son els 
protagonistes juntament amb 
la focalitat de l’espai.

L'ADV # ARQUITECTURA01360136
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Aquesta flexibilitat es dóna a 
través d’un sistema de panells 
mòbils que es desplacen mitjan-
çant unes bigues “Klein” penja-
des del forjat, i que configuren 
diferents disposicions de l’espai. 
Sobre aquests  panells es poden 
muntar varis plafons de diferents 
formats i orientacions...

L’espai central, és un espai fle-
xible que es pot presentar com 
una zona diàfana, un espai per 
a conferències, un espai d’ex-
posicions, o una combinació 
dels dos darrers.

A grans trets i a part de les 
zones anteriors mencionades 
es requeria: una zona adminis-
trativa, una sala de reunions 
per a 10 persones, un petit 
magatzem-arxiu i la reforma 
del bany actual per fer-lo ac-
cessible. 

PROJECTE: NOVA SEU COAA

ARQUITECTE: 

BAU ARQUITECTURA · MIQUEL BURGUÈS

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS ENDARI 
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SECCIÓ TRANSVERSAL. SALA DE REUNIONS I OFFICE

L'ADV # ARQUITECTURA01380138
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EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
DE LA NOVA SEU DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

Carrer Engolasters, 6 · local 5 · Edifici Cubik · AD200 Encamp
M. 321 713 · M. 338 094 · T. 830 840  ·  F. 830 841

endari@andorra.ad

www.construccionsendari.com

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

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra)
Tel. 72 22 37  · Mòb. 34 90 89 · cristallerianouestil@andorra.ad



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

SERRALLERIA 
LOPEZ & LOPEZ

· Estructures metàl·liques

· Fabricació de baranes: inox, ferro,...

· Portes: basculants, corredisses, 
seccionals, abatibles o de vianants

· Escales interiors i exteriors

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

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

Î  Av. Salou, 55, Nau Inverandor 2a · AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra)
J  723872   ·  n  334215   ·  Ç  serrallerialopez87@gmail.com

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

Carrer Prada Moles, 2
Magatzem Cervós

T 866660 – 345828
mkretols@gmail.com
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INTEGRACIÓ A   L'ENTORN
XALETS ALS ORIOSOS

Text: Pep Puig · Fotos: Adv

El projecte es concreta en dues unitats 
d’habitatge que conformen, però, una sola unitat 
estètica, mantenint cadascuna d’elles la seva 
pròpia identitat diferenciada tant en disseny 
volumètric com en les distribucions interiors, 
adaptades aquestes a les necessitats de les 
famílies que hi han de residir. 



Els dos volums edificatoris es-
tan inscrits en un entorn enjar-
dinat que esdevé el marc idoni 
per permetre unificar estètica-
ment el paisatge circumdant 
dels dos xalets.  S’estableix 
amb aquest tractament uni-
forme de tots els espais en-
jardinats, un entorn compartit 
i que fa coparticipar i gaudir a 

cada una d’elles del patrimo-
ni estètic de l’altre. Es genera 
així una sinèrgia comuna de la 
qual se’n beneficien ambdues 
edificacions.

Com ens es habitual, en l’elec-
ció de materials s’ha mantin-
gut el respecte per l’ADN de 
la nostra arquitectura tradici-

0147L'ADV # ARQUITECTURA

"ORIENTACIÓ NORD-SUD, 
AMB UNA PERSPECTIVA 
ESPECTACULAR SOBRE 

LES VALLS DE LA 
MASSANA I D’ARINSAL"

L'ADV # ARQUITECTURA0146



onal i que esdevé un denomi-
nador comú entre les nostres 
successives  generacions: la 
pedra, la fusta i la pissarra; 
aquesta fidelitat, amb les ne-
cessàries adaptacions, ens 
permet seguir complementant 
el paisatge del nostre entorn, 
mantenint una línia estètica 
que es un identificatiu i un 
patrimoni de l’arquitectura del 
país.

En una superfície de apro-
ximadament 1.200 m2 i ori-
entació nord-sud, amb una 
perspectiva espectacular so-

bre el poble de la Massana, 
Escàs i tota la vall d’Arinsal, 
s’han implantat els dos xalets. 
Mantenint espais enjardinats a 
façana nord, d’accés des del 
carrer, a fi de crear un "con-
tínuum" edificatori amb una 
perspectiva estètica unificada 
per els dos habitatges. Des de 
l’exterior de les parcel·les, però 
també des de l’interior, s’entén 
el conjunt com a una unitat.

Els espais enjardinats a la fa-
çana sud son més funcionals 
i gaudeixen de la necessà-
ria intimitat, seguint el mateix 

0149L'ADV # ARQUITECTURA

EDITIIS DUS EICAE LIT MINIME PORE, CUPTAS ESTO ETUR RE EA CONSEDIST, OFFICTI DESTEM EDITIIS D

0149L'ADV # ARQUITECTURAL'ADV # ARQUITECTURA0148
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tractament d’elements d’urba-
nització i jardineria. Entre amb-
dues cases s’han construït uns 
1.700 m2.

Ambdues edificacions cons-
ten de planta garatge, dues 
plantes i sota coberta però 
amb volums i usos diferenciats 
i específics de cada habitatge.

Els garatges tenen una su-
perfície que admet fins a vuit 
vehicles cada un i estan semi 
calefaccionats, mantenint una 
temperatura mínima de uns 
15º estiu i hivern.

A l’establir com a principi rec-
tor, per part de la propietat, el 
prioritzar la creació d’espais 
grans i oberts, a l’interior dels 
habitatges, s’ha treballat de 
forma especial l’equilibri i pro-
porció entre les superfícies i 
les alçades, així com la inte-
gració dels espais cuina amb 
menjador i zona estar en un 
únic volum.

Cada dormitori és de doble llit 
i disposa de bany propi, i les 
suites, a més, de vestidor i de 
zona privada d’estar amb llar 
de foc a gas.

Els dos habitatges estan equi-
pats amb geotèrmia a través 
de quatre pous, cadascun d’ells, 
que donen el servei d’aigüa 
calenta sanitària i climatitza-
ció a través d’un terra radiant. 
Aquests, i la resta de serveis i 
funcionament general del habi-
tatge, es controla domòticament, 
des de la il·luminació -interior 
i exterior-, persianes i corti-
nes, llars de foc o vigilància. 

ARQUITECTE: 

CARLES PUIG – TALLER D’ARQUITECTURA

COL·LABORADOR: PEP PUIG

LA PLETA®-ARQUITECTURA & URBANISME 

CONSTRUCTORA: PALLARS CONSTRUCCIÓ



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DELS XALETS ALS ORIOSOS INDUSTRIALS COL·LABORADORS DELS XALETS ALS ORIOSOS

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

EMPRESA CONSTRUCTORA  DELS XALETS ALS ORIOSOS

T. 862 354   #   Camí Ral, 19 . Edifici Pic d’Enclar . local 2 . AD500 Andorra la Vella  .  pinturesrupestres@andorra.ad

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE: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

RAMILO
CONSTRUCCIONS

LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

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



Dominem el foc

Av. Santa Coloma, 31
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T. 824 408 - 391 006
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GEOMETRIA NÍTIDA
EDIFICI GIL TORRES · ENCAMP

Text i fotos: NICOLAS ESTUDI ARIDAC

Situada a la vila d'Encamp, Andorra, aquesta edificació 
d'habitatges plurifamiliars, reneix 45 anys després amb el 
mateix propòsit pel que va estar construït inicialment, al 
lloguer d'apartaments.

L'edificació primitiva amb un caràcter marcadament auster, 
serà mantinguda durant el procés de la nova redacció del 
projecte de reforma.
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L'Edifici Gil Torres està conce-
but estructuralment com a un 
sol bloc cúbic i amb tres pòr-
tics dissenyats transversalment 
a la façana principal, suportats 
aquests per les mateixes parets 
que delimiten amb els veïns (pa-
rets mitgeres), que a la vegada 

fan de murs de càrrega en tota 
la seva dimensió.

Aquesta estructura austera i a 
la vegada senzilla de concepte, 
condiciona la posterior reforma, 
donat que al tractar-se d'una re-
habilitació, no se'ns planteja el 

fet de reformar dita estructura, 
sinó d'aprofitar-la i de refor-
çar-la.

Els nuclis verticals comuns for-
mats per escala i ascensor, són 
els que pateixen una reforma 
totalment nova, no només per 

complir la normativa, sinó també 
per reordenar espaialment les 
superfícies habitables.

El nou ordre i aplicació de ne-
cessitats funcionals de cada 
planta, a part de l'estructura, 
venen condicionats també per 
les façanes, on és manté la seva 
arquitectura i decoració inicial, 
conservant les seves obertures 
i voladís originals, així com la 
decoració amb pedra granítica 

final com a revestiment super-
ficial, baranes de ferro i cober-
ta de llosa, amb cabirons vistos 
amb fusta de pi tenyida i enver-
nissada.

És la façana sud què, tot i man-
tenir la seva càrrega, és la què 
pateix major transformació lumí-
nica amb unes obertures de do-
ble cambra delimitades per unes 
estructures de ferro què orde-
nen l'arquitectura de la mateixa.
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La distribució de les plantes és: 
tres d'habitables i la planta bai-
xa destinada a garatge i trasters. 
Està concebuda per tal d'obte-
nir la major adaptació a l'estruc-
tura de l'edifici, per tant, són dos 
apartaments per planta els que 
formen i ocupen la volumetria 
total de la planta, amb un apar-
tament de dues estances i l'altra 
de tres.

Unificar criteris arquitectònics a 
la vegada que decoratius, definits 
per colors suaus o poc intensos: 
geometria nítida, un disseny d'ar-
quitectura interior basada en la 
qualitat espaial, i un profund i fà-
cil sentit de l'ordre.

Part d'aquest protagonisme 
se l'emporten la planta baixa i 
el mateix nucli de comunicacions 
verticals (escala). 

La nova escala projectada estra-
tègicament proporciona ara una 
millor comprensió i ús dels ha-
bitatges, amb una comunica-
ció amb el garatge més àgil i pràc-
tic.

La rehabilitació de l'edifici nú-
mero 43, anomenat popularment 
com a edifici Gil Torres (Cal 
Joan Cal Notari) no és més que 
la necessitat de donar i rehabi-
litar amb les noves tecnologies, 
usos i necessitats, espais ha-
bitables sense renunciar a l'ar-
quitectura tradicional andorrana 
conservant un patrimoni que tot 
i sent privat, forma part de tos 
nosaltres. 

PROJECTE: EDIFICI GIL TORRES  · ENCAMP

INTERIORISME: NICOLAS ESTUDI ARIDAC

CONSTRUCTORA: AC CONSTRUCCIONS 

"UNIFICAR 
CRITERIS 

ARQUITECTÒNICS 
A LA VEGADA QUE 

DECORATIUS"
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INTERIORISTA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI GIL TORRES · ENCAMP

Av. de Joan Martí 45
AD200 Encamp · Andorra

acconstruccions@hotmail.com

M +376 334731  ·  T +376 830586

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT:  · AIRE CONDICIONAT  · CALEFACCIÓ  · SOLAR  · ENERGIES RENOVABLES
C/ de les Costes, s/n · Nau 3 · Ed. Armengol · AD500 ANDORRA LA VELLA  · Tel. 80 80 20 · trefelca@andorra.ad

NICOLAS ESTUDI ARIDAC
Interiorisme/Arquitectura/Disseny

AV. MERITXELL, 24-4t
AD500 ANDORRA LA VELLA 
T +376 869305 · T +376 322925 
aridac@andorra.ad /  
www.nicolasestudiaridac.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI GIL TORRES · ENCAMP

Fusteria - Ebenisteria - Decoració

Av. Joan Martí, 44 · AD200 Encamp
(Principat d’Andorra)

n Camilo (+376) 324 936
n Carlos (+376) 354 423
J (+376) 831 393

 (+376) 833 440
Ç fusteriamoreno@hotmail.com

C. Camp Pauet, local 8-10 // Tel. +376 722 210 // Fax. +376 722 841
alu.mafidasa@andorra.ad // AD500 Andorra la Vella

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

ANYS

des de 1989

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI GIL TORRES · ENCAMP

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

Av. de Joan Martí, núm. 33 · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · Tel. +376 832 203 · Mòbil +376 321 448 · electrotremat@andorra.ad

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra)
Tel. 722 237  · Mòb. 34 90 89 · cristallerianouestil@andorra.ad
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ESPAI ESCÈNIC
BOUTIQUE MOLTENI&C | DADA · ANDORRA LA VELLA

Text: Patricia Ahedo · Fotos: @daniel.vacek

La nova Boutique Molteni&C  | Dada aterra al centre d'Andorra la Vella de la mà 
de Bau studio. La històrica firma, referent internacional de disseny en més de 80 
països, dóna forma a aquest nou espai que pretén representar a la perfecció la seva 
filosofia de disseny contemporani, sofisticació i elegància.

El nou espai de 130 metres quadrats totalment envidriat ofereix l'oportunitat 
d'experimentar una seqüència de diferents escenaris distribuïts en una sola planta. 
La barreja dels materials més exclusius, alternant marbres, fustes, lacats i metalls, 
imprimeixen un fort caràcter a cada estada, traslladant a l'espectador l'excel·lència 
des de la qual és considerada la més prestigiosa firma de disseny italià del món.

"UN NOU ESPAI PER 
A DESENVOLUPAR 

PROJECTES 
D'INTERIORISME"



"UN NOU 
CONCEPTE DE 

LLAR EXCLUSIU, 
ESPECIALMENT 

SOFISTICAT I 
CÒMODE"

El saló menjador aposta per pe-
ces emblemàtiques com el sofà 
PAUL compost amb chaise lon-
gue, de dimensions generoses i 
amb línies suaus i proporciona-
des, elements que emfatitzen la 
racionalitat del dissenyador Vin-
cent Van Duysen. 

El sistema modular de prestat-
geries GRID destaca per la seva 
facilitat per combinar elements 
bàsics i proporcionar solucions 
d'integració vàlides per a l'evo-
lució dels espais multimèdia do-
mèstics.

Destaquen les peces clàssiques 
dissenyades per Gio Ponti en els 
anys 1949-1950, com la taule-
ta auxiliar i les butaques, totes 
dues pertanyents a la Herita-
ge Collection.

La peça que més crida l'atenció 
a la zona de menjador, és sens 
dubte, la taula ASTERIAS, una 
generosa taula rodona de 160 
cm de diàmetre, inspirada en 
una planta cactàcia originària 
de les zones muntanyoses de 
Mèxic, obra de l'emblemàtica 
dissenyadora Patricia Urquiola. 
La taula s'acompanya de les ca-
dires entapissades GLOVE-UP 
amb formes sinuoses, creant un 
contrast de volums.

A la paret del menjador, l'apara-
dor QUINTEN es presenta com 
un elegant moble bar de bellesa 
refinada, on les línies i els volums 
es barregen harmoniosament.

La cuina PRIME de Dada es 
presenta imponent al final 
d'aquesta estada. Dissenyada 
per expressar tot el potencial 
d'una cuina que es caracteritza 
per l'obertura de les portes amb 
ranura sense tiradors. 

Amb la seva barreja de lacats 
exclusius en tons gris clar, fus-
ta d'om, vidre fumat, i taulell de 
pedra natural, presenta un espai 
amb un llenguatge de disseny 
formal, sobri i essencial, desta-

cant l'elegància i monumentali-
tat de la composició.

Bau studio aposta per acom-
panyar aquesta cuina amb els 
detalls més exclusius, com les 
aixetes de Dornbracht, o la pla-
ca extractora de superfície Bora 
juntament amb els electrodo-
mèstics de Gaggenau color gra-
fit, una cuina que s'adapta a l'es-
til, necessitats i requisits tant de 
la llar com per a grans projectes 
de promoció immobiliària.
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llibreria GRADUATE, tots dos dis-
senyats per l'icònic arquitecte Gal. 
Els prestatges d'alumini semblen 
surar en l'aire, tot això banyat amb 
l'exclusiva il·luminació decorativa 
de Belux.

Separats per una imponent por-
ta de vidre, es troba l'inconfu-
sible vestidor MASTER DRES-
SING i GLISS MASTER. Aquest 
conjunt d'armaris, tocador i ves-
tidor totalment equipat, dissenyat 
per Vincent Van Duysen i amb 
detalls de Giorgio Armani, per-
met solucions lineals, angulars i 
d'illa. Ofereix un disseny totalment 
personalitzable segons les neces-
sitats de cada client, calaixeres 
penjades, safates extraïbles, pres-
tatges sabaters, mòduls porta-
objectes, amb els acabats més 
exclusius, amb les seves portes 
de fusta i vidre que converteixen 
la zona de vestidor en un espai 

visualment impactant i amb un alt 
valor estètic A més, incorpora un 
sistema de purificació de l'aire.

Aquest nou espai escènic mos-
tra el veritable luxe amb una 
nova perspectiva. El paviment, 
el bany, el sistema de cortines, 
la il·luminació, la domòtica més 
avançada i el disseny intel·ligent, i, 
representen un nou concepte de 
llar exclusiu, privat, especialment 
sofisticat i còmode. 

Al mateix temps, concebut com 
l'escenari ideal per descobrir els 
valors de les marques represen-
tades, els nostres serveis i poder 
desenvolupar projectes integrals 
de moblament i decoració, en col-
laboració amb professionals de 
sector: arquitectes, interioristes, 
promotors i clients particulars. A la 
col·lecció que presenta Bau stu-
dio se sumen tots aquells com-

plements necessaris per satisfer 
els gustos més exigents. Des de 
la roba de llit i catifes, fins a una 
selecció de diferents objectes de 
decoració, que completa el pro-
jecte integral d'interiorisme. 

La cuina dóna pas a la zona noc-
turna, amb la silueta suau i acolli-
dora del llit RIBBON, un llit enta-
pissat amb un disseny sensual i 
modern, sobre una paret coberta 
amb el luxós paper pintant de Lon-
donart que crea un espai elegant i 
dimensional. 

A la zona dormitori destaquen les 
tauletes i còmoda de nit, juntament 
amb una composició realitzada 
amb el sistema componible 505 
en mode llibreria amb vestidor i es-
criptori suspès. Les cadires BAR-
BICAN, entapissades en cuir i 
teixit amb potes de fusta tenyida 
són obra dels arquitectes Cham-
berlin i Powell & Bon de finals dels 
cinquanta.

A continuació, l'àrea d'ofici-
na a casa constitueix un petit 
gest de complicitat al dissenya-
dor Jean Nouvel destacant un 
escriptori LESSLESS de Uni-
For acompanyat d'una imponent 
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PROJECTE: Bau studio | LAB
Molteni&C | Dada | UniFor
Carrer de l'Aigüeta, 20
AD500 Andorra la Vella



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA BOUTIQUE MOLTENI&C | DADA INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA BOUTIQUE MOLTENI&C | DADA

Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro

HOYO

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

Carrer de Les Costes · AD500 Andorra la Vella · Andorra · Tel. 394947 · toquemfusta.and@gmail.com

Hort de Godí - Edifici Marsal · Baixos, 3a · AD200 Encamp  ·  Tel. 328386 · artiguix@andorra.ad



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

T’ajudem a

Gas

la teva
empresa

fer créixer

natura ment
GAS  NATURAL  LIQUAT  
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> FIEBRE SÁBADO
CECÍLIA SANTAÑÉS



TEXT: REDACCIÓ · FOTO: REINALDO MÁRQUEZ

Malgrat l’obligada quarantena, i el distanciament 
social, les persones, i de manera especial, els 
artistes van voler inventar vincles que provoquessin 
l’apropament emocional.

Si una cosa positiva ha portat el confinament, ha 
estat poder reprendre hobbies o habilitats oblidades 
i descobrir talents ocults. Això mateix els ha passat 
a alguns artistes del país, que a través de les xarxes 
socials han anat mostrant noves facetes seves, o 
noves creacions, i fins i tot alguns han llençat reptes 
creatius a la població que s’hi ha volgut afegir.

En aquest temps en què tots ens vam quedar a casa, 
la música es va convertir en un element essencial per 
animar els dies, i com no podia ser menys, els músics 
van oferir el millor d’ells a través de les xarxes, amb 
participació de molta gent que els va seguir. 

Artistes de la pintura, les arts gràfiques, la iŀlustració, 
la fotografia o l’escultura van posar el seu granet de 
sorra amb obres espectaculars molt inspirades en 
aquest període de recolliment obligat amb motiu de 
la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Més que mai, la gent es va apropar a les xarxes 
socials, i com si es tractés d’una petita finestra al 
món, tothom s’entretenia, veient notícies, concerts, 
imatges divertides, iŀlustracions del dia a dia, 
caricatures dels personatges rellevants en aquesta 
història, i iniciatives suggerents que van alegrar 
bona part dels dies.
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CONFIN-ART I EL CONFINAMENT ES VA CONVERTIR EN UNA 
MOSTRA D’ART I DE TALENTS
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MÚSICA CONFINADA
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: YOUTUBE

Molts músics del país van compondre i publicar a les xarxes noves propostes en el període de 
confinament. La majoria dels vídeos, tenen en comú, músics tocant des de casa seva. Hem fet 
una selecció d’alguns artistes, i adjuntem un codi QR perque ho podeu gaudir des del vostre 
smart-phone.
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1. GIL BLASI

Gil Blasi és codi-
rector del Cor de 
Rock d’Encamp, 
i va aprofitar 
el confinament 

provocat per la crisi sanitària 
de la Covid-19, per crear una 
proposta musical amb el nom 
de “Nova era”.
Blasi va veure en el confi-
nament una oportunitat per 
canviar la societat i els valors. 
El tema musical va acom-
panyat d’una lletra plena de 
sentit, que aprofitant la força 
i la proximitat de les xarxes 
socials, va escriure enviant un 
missatge positiu per treure 
profit a la crisi.

2. JORDI BOTEY

El cantant 
Jordi Botey va 
publicar un 
videoclip 
en suport al 

sector cultural andorrà i en 
memòria de les víctimes 
de la Covid-19. La cançó es 
titula ‘Tornarem’ i és un cant 
d’optimisme en referència 
al futur del món de la cul-
tura, que segons l’artista, és 
sinònim de vida, i cal que 
la cultura torni als carrers, 
als escenaris i a les sales, 
ja que és part de la nostra 
essència.

3. MARTHA ROQUET

La Martha Ro-
quet va prendre 
part en la iniciativa 
creada per Quim 
Salvat, Alca Films i 

un grup de músics del Principat 
de crear una sèrie de videoclips 
per afegir-se a altres iniciatives 
que van sorgir durant el confi-
nament.
L’artista es va dedicar a escriure 
i compondre per fer més lleu-
gera l’etapa de romandre a casa.
La lletra de la seva cançó “El 
temps” convida a fer una refle-
xió del temps que perdem sen-
se adonar-nos de què no estem 
compartint la vida tant com cal 
amb els nostres éssers estimats.

4. ON-CANÇÓ

La Fundació ONCA i Albert Gumí van deixar la seva empremta amb un tema i videoclip «Inventant 
un després» en el qual tothom que ha volgut va poder participar. En la cançó del post-confinament, 
l’ON-CANÇÓ va comptar amb la coŀlaboració del músic andorrà, Santi Casas, que va fet els 
arranjaments d’una composició musical ska-reggae i que va escriure Gumí. Hi van participat Gerard 
Claret, al violí, amb l’acompanyament d’altres instruments, com les cordes de l’ONCA, l’acordió, la 
guitarra acústica i el clarinet, de coŀlaboradors i músics de la Fundació ONCA.

1.1. 5.3. 7.

2. 6.4. 8.

5. LLUIS CARTES
Jan Cartes, cap d’Àrea de Cultura d’Andorra la Vella, va tenir la idea de fer un vídeo musical a 
partir d’una cançó del seu germà Lluís, en el que hi va participar gran part de la seva família. En 
total són una trentena. Veus i instruments que creen una barreja musical que transmet emocions 
i bones vibracions. “El teu tresor confinat” és el títol d’aquesta producció feta a distància gràcies 
la tecnologia i la vinculació especial amb el món de l’art i la cultura en general de tots els cosins, 
germans i familiars.

6. THE SCARLETT 
BROTHERHOOD

La forma-
ció The Scar-
lett Brot-
herhood va 
fer la seva 

aportació musical en temps 
de confinament creant el 
tema Ever Free a través de 
connexions en línia amb 
tots els membres del grup.
Amb l’enyorança dels con-
certs en directe, aquests 
dies vam poder gaudir de 
bona música country amb 
aquesta banda del país 
formada per la Laura, l’Àlex, 
el Robert, l’Òscar i l’Elias.

7. JULI 
BARRERO

En el marc de 
la iniciativa 
l’ONCA AMB 
TU, l’artista 
Juli Barrero va 

aprofitar la música per enviar 
un missatge d’optimisme a 
tot el món des d’Andorra, 
a través del seu tema: Tor-
narem a trobar-nos. Tot i el 
distanciament social que 
afecta la població, el músic 
i els alumnes de l’Animal 
Teatre, l’Escola Líquid Dansa, 
l’Espai de Música Moderna i 
el Laboratori de les Arts van 
ficar-se d’acord per crear un 
vídeo divertit i acolorit.

8. MANU 
& THE VODKA’S

En aquests dies 
insòlits, no pot 
faltar un toc 
de rock & roll 
al més pur estil 

dels anys cinquanta i seixan-
ta. Manu & The Vodka’s és una 
fantàstica banda andorrana amb 
una clara vocació de reivindi-
car el so rockabilly. La banda 
andorrana en aquesta ocasió 
va crear una peça de country 
amb el títol, “Sortirem al carrer” 
en la que parla de la rutina del 
confinament i de les ganes de 
tornar al carrer, on solen tocar i 
recuperar aquelles cançons que 
enyoren interpretar.

CONFIN-
ART

CONFIN
-ART
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«Obres fortes que 
interpel·len i no ens 
deixen espai per a la 
indiferència»

Els dibuixos de Cecilia Santañés van ser 
protagonistes del confinament, pintant 
de colors i alegria el dia a dia dels que 
la segueixen a les xarxes socials.

 AL TEMPS DE CONFINAMENT

CECILIA SANTAÑÉS

CONFIN-
ART

> A LA LLUM DE LA LLUNA
>> SOMRIURE

TEXT: REDACCIÓ · IL·LUSTRACIONS: CECILIA SANTAÑÉS

Com van ser els teus inicis en el món de la iŀlus-
tració?
El 1997 vaig decidir aprendre a dibuixar i em 
vaig inscriure als cursos de l’Àngel Calvente. En 
aquella època buscava com expressar el que 
sentia. L’Àngel em va ensenyar a exterioritzar 
les meves emocions a través de l’art, i vaig 
quedar tan meravellada per tot el que podia 
aprendre d’ell, que vaig continuar estudiant 
durant cinc anys. Vaig passar molts anys estu-
diant i provant diferents tècniques, i depenent 
de l’època em venia més de gust treballar amb 
pastels, amb acrílics, o amb olis.
Uns anys més tard, consultant vídeos, llibres i 
publicacions, i de manera totalment autodi-
dacta vaig començar a fer iŀlustracions infan-
tils.

Quin va ser el teu primer personatge popular, 
aquell amb que et va començar a conèixer la 
gent?
Va ser “la Vaca Bruna”, creada el 2012 per ser 
protagonista d’un llibre que porta per títol El 
secret de la vaca Bruna i que va publicar Go-
vern per distribuir als petits lectors de la casa 
de colònies d’Aina.

Els sentiments i l’expressió d’emocions sempre 
han estat presents en les teves iŀlustracions?
Sempre. Jo utilitzo el dibuix i la iŀlustració per 
expresar les meves emocions, i així ho segueixo 
fent. Abans del confinament vaig tenir el plaer 
de poder iŀlustrar el llibre Bip-Bip...Marxem al 

> TOMANDO ALGO

> CURSA

> A LA PLATJA > A LA PELU

> NADA
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planeta Bipolar que tracta el tema del trastorn 
bipolar explicat als nens.

El món dels personatges de la Cecília San-
tañés és senzill, creïble i ple de moments feliços. 
Els dibuixos que vas crear durant el confinament 
van alegrar el dia a molta gent. Com va comen-
çar tot?
Durant els dos primers dies de confinament 
no vaig parar de mirar notícies de la Covid a 
la televisió, el que va fer que imaginés coses 
negatives. Vaig voler expressar els meus senti-
ments, un cop més, a través de les iŀlustracions 
i ja em vaig posar a dibuixar. Cada dia penjava 
un dibuix a l’Instagram i la resposta dels segui-
dors va ser immediata i molt positiva, de fet, 
em va animar molt per seguir fent cada dia una 
imatge que reflectia les possibles accions que 
podíem fer a casa o qualsevol fet succeït en 
aquell dia. Moltes persones em van comentar 
que esperaven cada dia veure quin dibuix apa-
reixia a les meves xarxes socials.

Un cop sorgeix la idea del que vols dibuixar, quin 
és el teu procediment de treball?
Imagino el personatge i l’escena, la dibuixo so-
bre paper amb retoladors, ho passo per l’es-
càner a l’ordinador i amb el programa Photos-
hop li aplico els colors.

Com i quan vas tancar el ci-
cle d’iŀlustracions del confi-
nament?
El vaig tancar quan van 
obrir la frontera per dei-
xar-nos sortir del país. La 
darrera imatge va ser la cua 
de cotxes marxant.

Quin és el teu proper pro-
jecte?
Fer un llibre amb el recull 
de totes les imatges del 
confinament.

Gràcies, Ceci per donar un 
toc de color i esperança al 
món, amb els teus dibuixos. 

CONFIN-
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> QUEDEM? FESTA! 

> ENS TROBEM

> TINC UNA CITA

CONNEXIÓ I COMUNICACIÓ
El confinament no ha estat fàcil per a la majoria,... però 
crec que en molts casos ens ha donat l’oportunitat de re-
flexionar sobre la condició humana, i la força de la natura.
En el meu cas, he pogut observar com l’estrès del dia a 
dia anava desapareixen, i la serenitat guanyava espai als 
nervis quotidians, horaris de rutina, cites, reunions, etc.

He tingut temps per dedicar 
a la lectura, i des de la Terrassa 
de casa he pogut ser testimoni 
de com la natura guanyava 
terreny als murs de la façana, 
afavorint la presència de nous 
ocells que no havia vist mai 
per la zona. Una visió bellíssima 
que m’ha donat la motivació 
per començar una obra que 
em permeti compartir aques-
tes vivències.

Fa més d’un mes que treballo 
en aquesta pintura de gran 
format (200cmx160cm). És una 
obra molt simbòlica i paraŀlela 
a les 3 últimes sèries (COMU-
NIC-ART, DERIVA, I ABELLES) 
que vaig exposar durant els 
últims sis anys, que tracten 
sobre la comunicació actual i 
les seves conseqüències.

Totes les obres tenen un fil 
conductor de Connexió i 

Comunicació, representat per 
una línia vermella

 En el context d’aquesta obra, 
la línia vermella és connecta 
des d’una bella figura nua i 
sense por, vers un ocell i les 
pàgines dels llibres d’una mena 
de temple, que està sent enva-
ït per la natura

Amb aquesta composició vull 
suggerir una sortida oberta 
a l’esperança de recuperar el 
nostre vincle amb la natura 
mitjançant el coneixement i el 
respecte al nostre entorn.

Com deia Mstislav Rostropó-
vich, l’art i la bellesa ens farà 
lliures, i com deia Einstein, jo 
crec en el deu de Spinozza 

També crec que amb el co-
neixement, podem assolir la 
saviesa per perdre la por a la 
llibertat. 

ANGEL 
CALVENTE

TEXT I PINTURA: ÁNGEL CALVENTE
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ACTITUD POSITIVA

El Comú d’Ordino va posar en marxa durant el confinament, un concurs 
fotogràfic d’Instagram amb el hastag #ordinoesquedaacasa.
La convocatòria volia compartir el confinament dels residents a la parròquia a 
través de fotografies publicades a l’esmentada xarxa social.
La tria de les imatges guanyadores s’ha fet entre una preselecció de vint imatges 
de les cent vint que hi han participat, valorant l’originalitat, composició i emoció.

Carol Baeza, Dani Catalán 
i Isabel Vila han estat els 
guanyadors del concurs.

El primer premi, guanyat 
per Baeza, és una inscripció 
anual al Club Foto

El segon, per Catalán, 
consisteix en una inscripció 
anual a La Capsa, Espais de 
creació, i per últim, Isabel 

Vila, tercer premi, obtindrà 
un abonament de 45 dies 
al Centre Esportiu d’Ordino.

El jurat, format per la 
consellera de Cultura Eva 
Choy, la consellera Sandra 
Tudó, el professor de foto-
grafia Jean -Luc Herbert, 
i Rosa Mujal, directora de 
La Capsa va fer públic el 
veredicte als perfils de les 

xarxes socials del Comú 
d’Ordino, el facebook Viu 
Ordino, el twitter i insta-
gram Ordino és viu.

L’objectiu de la proposta 
era entretenir i promoure 
una actitud positiva durant 
el confinament. El Comú 
està molt satisfet de la par-
ticipació obtinguda. 

CONCURS 
#ORDINOESQUEDAACASA

1r PREMI

2n 
PREMI

3r 
PREMI

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: CAROL BAEZA, DANI CATALÁN I ISABEL VILA

PROCÉS PARTICIPATIU
L’escultora Emma Regada va llençar un divertit repte a les 
xarxes socials per activar la creativitat en temps de confi-
nament, i que tothom hi pogués participar.
Amb aquesta acció, l’Emma va voler retre homenatge a 
tots els ciutadans que van unir forces per fer front als 
moments difícils de la crisi per la COVID-19.
L’artista va demanar de fer una petita escultura amb ma-
terials que normalment es tenen a casa, i entre totes les 
peces fetes pels confinats, formar una gran escultura que 
la mateixa Emma acabarà de construir per unificar tota la 
feina durant el confinament.

Aquesta crida es va fer al mes 
d’Abril, i consistia a fabricar 
petites cases d’uns 5 cm, amb 
massa de farina, aigua i sal. 
Cada escultura es lliuraria a 
diversos punts de recollida, 
com les escoles d’art de cada 
parròquia. Un cop reunides 
totes les peces, l’artista les 
utilitzarà per fer una gran 
estructura de ferro que sim-
bolitzarà la unió de totes les 
persones participants, i tota 
la bona feina feta des de casa, 
evitant contagis i seguint les 

recomanacions establertes per 
lluitar contra la COVID-19. Són 
moltes les casetes entrega-
des, fins i tot, la iniciativa va 
traspassar fronteres i gent de 
Mallorca es va voler afegir a 
l’original proposta. El primer 
més ja tenia més de 100 peces 
entregades, i el nombre ha 
anat creixent fins al punt que 
Regada s’ha plantejat esperar 
per unificar-les, canviant la 
idea original, gràcies a la gran 
participació i la gran quantitat 
d’obres que s’han realitzat. 

EMMA REGADA
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El temps de confinament 
ha fet ressorgir el seu talent 
innat pel dibuix i des dels 
primers dies va començar a 
agafar els llapis fins que, tot 
seguint les rodes de premsa 
amb motiu de la crisi pro-
vocada per la Covid-19 va 
començar a donar un toc 
d’humor al dia a dia obser-
vant als personatges princi-
pals que ens transmetien les 
notícies i gairebé sense ado-
nar-se, va crear una coŀlecció 
de caricatures.

Ha estat fàcil treballar des de 
casa durant el confinament?
La veritat és que amb 
les tecnologies actuals, 
la meva feina es pot fer 
perfectament des de casa. 
El més complicat és separar 
la feina de la vida familiar, 
o fer-ho compatible, ja 
que la situació era inusual i 
perllongada.

Quin va ser el primer 
personatge que va encetar 
la sèrie?

El doctor Joan Martínez-
Benazet, el mirava a la 
televisió cada dia, i em va 
sorgir fer-li un dibuix. Vaig 
pensar que calia fer alguna 
cosa divertida per animar els 
dies de la Covid.

Quins són els trets que 
busques en cada persona 
quan fas la seva caricatura?
Sempre els més predominants 
i que es poden exagerar per 
fer que el personatge es 
reconegui fàcilment

CONFIN-
ART

UN TOC D’HUMOR
ÒSCAR LLAURADÓ

TEXT: REDACCIÓ · IL·LUSTRACIONS: ÒSCAR LLAURADÓ

Amb les seves caricatures va donar un punt de color a les notícies que ens 
arribaven a través de les rodes de premsa de Govern. El confinament va 
fer que tots ens quedéssim a casa i els que per la seva professió podien, 
continuessin la feina teletreballant. L’Òscar va créixer entre fulls de dibuix 
i plànols, que feia el seu pare com interiorista, o el germà, que també és 
iŀlustrador. De ben petit ja es fixava molt en les fisonomies i els trets més 
característics i còmics de la gent. Durant la seva infantesa i joventut va 
dibuixar molt. A l’escola feia caricatures de tots els professors, cosa que 
de vegades li comportava alguna petita reprimenda.  Quan va acabar la 
carrera de dissenyador gràfic va deixar una mica aparcats els dibuixos 
fets a mà, i es va bolcar més en el disseny gràfic i en la fotografia.

Per exemple?
Del Doctor Benazet, la 
lluentor de la calba, les celles, 
i amb el temps, i a demanda 
popular dels companys 
d’equip que teletreballàvem 
durant el confinament, vaig 
afegir el gat. De l’Eric Jover, 
m’inspira per fer la caricatura, 
la seva barba, el pentinat, les 
ulleres i el gest de la cara. Del 
cap de govern he destacat 
les seves faccions juvenils i 
els cabells enrinxolats.
Del Víctor Filloy les celles i la 
forma del cap. I de l’intèrpret 
de llengua de signes, David 
Jiménez, el seu pentinat 
“fashion” i per descomptat, 
la gesticulació de les mans i 
boca.

Va ser fàcil fer tots els 
protagonistes, o algú va 
presentar alguna dificultat 
especial?

No va ser fàcil, alguns sempre 
costen més que d’altres, 
a part, era un temps de 
preocupació general i de 
molta feina per part dels 
personatges que apareixien 
a la pantalla petita i s’havia 
de fer amb molt respecte. En 
general, les caricatures són 
divertides, però a algunes 
persones no els hi agrada 
que algú els hi faci, perquè 
exageren els defectes o trets 
personals, i cal anar amb 
molta cura.

Anomena el més fàcil i el més 
difícil
Fàcil: Mossèn Ramon de 
Canillo, potser perquè he 
conviscut molt amb ell 
des de petit, i ja li tenia 
estudiats tots els gestos i 
característiques
Difícil: Xavier Espot, pel fet 
que és el cap de govern i 

calia ser molt respectuós 
perquè en aquells moments 
portava el pes de les 
decisions en temps de 
pandèmia.

Quants cops vas repassar els 
dibuixos abans de publicar-
los?
Buf, no va ser fàcil, ni mai 
a la primera. Primer, calia 
que superessin la meva 
autocrítica, i després la del 
meu “jefe”.

Tens algun projecte per 
presentar el treball fet des 
del confinament?
De moment totes les 
caricatures van anar iŀlustrant 
les xarxes socials i la web de 
l’Art de Viure, i més endavant 
podria ser que fes una 
exposició o petita publicació 
amb el recull de tots els 
personatges caricaturitzats. 
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TÍTOL: CONTRAATAC
TÈCNICA: FOTOGRAFIA DIGITAL
CATEGORIA: FOTOGRAFIA D’AUTOR
AUTOR: © REINALDO MÁRQUEZ

CONTRAATAC
REINALDO MÁRQUEZ

En aquest període de confinament per la situació d’emergència sanitària causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2, tots els ciutadans d’Andorra ens vam veure obligats a canviar 
els nostres hàbits més essencials, fins i tot, arribem a sentir-nos acorralats per un enemic 
microscòpic, fins ara desconegut per a molts ...

Inspirat en la lluita demostrada tant pel sistema sanitari com, per tots els fronts governamentals 
del país, neix la idea de “Contraatac”, una sèrie de fotografies en les quals vaig voler representar 
d’una manera personal, l’ímpetu per expulsar el més aviat possible aquesta malaltia de la nostra 
societat i en el qual molts de nosaltres també vam voler lluitar d’una manera o altra.

TEXT I FOTO: REINALDO MÁRQUEZ

En aquesta ocasió es va 
crear un element principal, 
fet d’argila per modelar, amb 
acabats de pintura acrílica i 
recobert amb capes de ver-
nís transparent, tenint com 
a resultat una representació 
de l’organisme microscòpic 
tan temut i el qual hem ano-
menat “El coronita”. 

Tenint en compte les li-
mitacions ocasionades pel 
confinament, per a la posada 
en escena de les fotografies 
es va dissenyar un sistema 
de politja casolà, el qual 
permetia posar en moviment 
a l’element principal, d’una 
manera controlada. Així  
s’aconseguia la sensació de 
moviment desitjada. 
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Del 13 de juliol al 26 d’agost 

es va poder gaudir d’aquesta 

activitat cultural que oferia 

26 actuacions en format 

acústic, amb gèneres 

musicals diferents, com 

la clàssica, el rock, el jazz, 

la bossa nova, la música 

electrònica, la cançó d’autor, 

el blues, el Klezmer, els 

boleros, el swing, les bandes 

sonores, la música tradicional 

o el flamenc, a les que hi van 

donar suport els comuns i els 

seus departaments de cultura 

i turisme.

ON-CARRER va ser un 

cicle d’estiu on cada grup 

participant va fer una 

actuació amb tres passis de 

20 a 25 minuts.

Aquesta proposta va 

guardar totes les mesures de 

seguretat COVID-19, evitant 

concentració de públic i 

cercant l’efecte sorpresa 

de trobar-se els músics pel 

carrer sense previ avís.

Alguns dels artistes partici-

pants: Green Note, Love It, 

Juli Barrero, Duo Mozart, 

Duo violins, L’Era – ves-

tida de mar, Blue Note, 

B-Sharp, Vittosky, Pat-

xi Leiva, Trobafolls, Els 

impossibles del swing, 

Lady Sacarlett, Jamp, 

Teresina BSO, Jordi Claret 

solo, Happy Go Lucky, Ric-

hy vuelcom DJ, 
John Holt Dj, Antò-

nia Darkness, Els Pali, Teres-

ina Childsong, Tudo’s Band, 

La Pecera, Guillem Tudó, 

Josep Bracero Solo. 

LA MÚSICA 
SURT AL CARRER

ON-CARRER

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: FUNDACIÓ ONCA
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Actuacions de 44 artistes pels carrers del Principat

La Fundació ONCA, impulsada pel Govern d’Andorra 

i la Fundació Crèdit Andorrà, va organitzar un cicle 

d’actuacions anomenat ON-CARRER, amb la consigna 

“La música surt al carrer”.



ART AL VINILEXPOSICIÓ CAEE 
(CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY)

TEXT: REDACCIÓ

FOTOS:  Ò. LL. / COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

COL.LECCIÓ 
CHAMBAO
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Una original i exclusiva proposta on la 
música i els estils musicals de tota una època 
cedeixen el protagonisme a les cobertes dels 
discs. 

Les portades omplen les parets i mostren les 
més variades tendències artístiques. 
Aquesta mostra és com un túnel en el temps 
que ens transporta a un món d’imaginació, de 
formes, colors i imatges que potser només va 
existir en el món musical per un curt període 
de temps.

En el marc de l’exposició de portades 
artístiques de discs de vinil de la coŀlecció 
“Chambao” trobem pintors, iŀlustradors, 
fotògrafs i dissenyadors, que han prestat el 
seu art i disseny a les cobertes dels discos per 
convertir-los en peces exclusives. 
Un elenc d’artistes visuals i dissenyadors 
seleccionats de reconegut prestigi 
internacional, que han elaborat tres-centes 
cobertes de LP’s i singles, cartells de concerts, 
artistes que han coŀlaborat en rodatges de 
videoclips, i que entre tots conformen la 
coŀlecció d’art Chambao. 
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El propietari d’aquesta coŀlecció 
és Eduardo Luján, i el comissari 
de la mostra, Antonio Lafuente, 
i junts van tenir la idea de tirar 
endavant aquesta exposició amb 
material que els dos tenien, i el 
resultat va ser una mostra que va 
veure la llum per primera vegada 
l’any 2018 i que en 2020 ha arri-
bat a Andorra.
Dins de la coŀlecció s’inclou 
un conjunt de portades dels 
anys 80 titulades: Portadas Im-
posibles, realitzades pel mateix 
comissari Lafuente.

S’exposen portades d’artistes 
espanyols com Picasso, Dalí, 

Miró, i Tàpies, entre d’al-
tres, i artistes internacionals 
com Andy Warhol o Basquiat, 
alguns d’ells immersos en l’ano-
menada “Movida”.

N’hi ha de diferents tendències 
artístiques, portades amb dis-
senys agosarats, molta creativitat 
i desinhibició, colors i extranyes 
combinacions.

Actualment, aquestes peces 
extremadament originals són ob-
jecte de coŀlecció, portades fe-
titxes que evoquen els èxits dels 
grans de la música que sempre 
seran recordats i escoltats, com 

David Bowie, els Rolling Stones, 
Pet Shop Boys o The Beatles.

La portada més antiga pertany a 
Alex Steinweiss i és de l’any 1942, 
de la discográfica Columbia, i la 
més actual es dels 90

Aquesta mostra és l’empremta de 
l’Art en vinil del segle XX. 

És la representació d’una cultura 
popular que arribava a totes les 
cases. L’exposició que es mostra 
al CAEE és un record d’una època 
que ens submergeix en la dècada 
dels 60, 70 i 80, d’una manera 
eclèctica i nostàlgica. 



Coneixeu Les Agols o l’estany 
Blau? Us proposem una travessa 
on descobrireu indrets molt poc 
coneguts i freqüentats de la 
nostra geografia. 

DESNIVELL: Uns 1.000 metres de 
desnivell de pujada i posteriorment 1.000 
metres de baixada

DIFICULTAT: Mitjana. però cal estar 
en bona forma física per la llargada de 
l’itinerari, 23 km 

TEMPS: Unes 10 hores en total, a un ritme 
passejada, fent fotografies i gaudint dels 
paisatges

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

TRAVESSA LES PARDINES - LES AGOLS - ESTANY BLAU - LA FARGA - FONTVERD 
- COLL JOVELL - ENGOLASTERS - LES PARDINES

TEXT I FOTOS: OSCAR LLAURADÓ

Indrets preciosos

> Des del camí de baixada de l’estany Blau fins a la 
Farga d’Escaldes, gaudirem de magnífiques vistes 
sobre el pla de l’Ingla, la Serra de Sirvent, Serra 
Mitjana i els Estanyons.

TREKKING
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Començarem la travessa 
a l’aparcament del Circuit 
de les Fonts, a les Pardines 
(1.640 m.). A l’iniciar el camí 
trobem un cartell de fusta 
que ens indica el camí cap al 
Refugi de Les Agols. 
Remuntem el camí costarut 
buscant els punts grocs a 
través del bosc del Quer, i 
seguint el riu de Montuell.
A partir de la cota 1900, el 
desnivell és més suau, anem 
avançant entre el bosc i clars 
fins assolir el Refugi de les 
Agols (2.230 m). Seguim pel 
camí de l’esquerra (indicat) 
direcció a Cap de Les Agols. 

En aquest tram cal estar atent 
a les fites, ja que no està 
molt ben marcat. Seguim 
direcció sud gaudint de la 
impressionant vista de la 
Tossa de Braibal i les seves 
impressionants parets i 
canals. 

Passem uns aiguamolls i 
apareix una fita sobre una 
roca que ens indica el camí 
que segueix pujant fins 
arribar a una zona de tarteres. 
Comencem a pujar per la 
tartera, la qual es bastant dura 
per la seva inclinació, i anem 
guanyant alçada. Arribem al 

Cap de Les Agols (2.665 m), 
una gran esplanada, i cruïlla 
de camins  en múltiples 
direccions: L’Illa, Ensagents, 
Pessons. Allà començarem a 
baixar en direcció a l’Estany 
Blau, on hem de seguir els 
punts grocs. Arribem a un 
altre coll que queda més 
abaix fins a divisar l’Estany 
Blau. Des d’allà, començarem 
els descens seguint les fites. 
Un cop arribem a l’estany, 
baixarem cap a la vall del 
Madriu, per un camí quasi 
inestistent (peró marcat amb 
fites i punts) amb un gran 
desnivell. 

> Al camí del refugi de Les Agols ens envoltarà un dels boscos més característics d’Andorra, i on el pi negre 
(Pinus uncinata) és l’arbre predominant. També trobareu altres arbres de fulla caduca com la Muxera de guilla 
(Sorbus aucuparia). Una vall que, conjuntament amb la vall d’Ensagents o la Coma dels Llops, formen les crestes 
de Gargantillar, d’aspecte realment feréstec.

> A Les Agols, podrem gaudir d’una fantàstica vista de la cara nord de la Tossa del Bribal amb les seves 
escarpades canals. El Cap de les Agols (2.665 m), un lloc ferestec de la parròquia encampadana, des d’on 
gaudirem d’esplèndides vistes dels cims andorrans. 



El segon tram de l‘excursió 
ens portarà a descobrir 
una part la Vall del Madriu-
Perafita-Claror declarada 
Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO l’any 2004, 
en la categoria de paisatges 
culturals. 

Després de baixar durant 
una estona, a la cabana de 
la Farga, agafarem els GR 11.
i iniciem el descens pel 
Collet de l’Infern que ens 
portarà fins al Refugi de 
Fontverd.

Des de Fontverd seguim 
pel Camí del Solà que 
ens portarà a Coll Jovell i 
baixarem al Circuit de les 
Fonts d’Engolasters. 

Seguim pel circuit i després 
de passar per l’Estany 
d’Engolasters, agafarem de 
nou el Camí de les Pardines 
i després de realitzar el 
seu recorregut íntegre de 
3 km, arribarem de nou a 
l’aparcament de les Pardines, 
el punt de sortida. 

> La cabana de la Farga, petita cabana en perfecte estat de conservació. EL refugi de Fontvert

TREKKING

> L’estany de la Nou (2.220 m), un indret preciós.

OBSERVA
LA FARGA D’ESCALDES O DEL MADRIU
Com a mostres de l’activitat industrial 
de principis del segle passat, a més 
d’una serradora, les més de dues-
centes carboneres i les mines de ferro 
a la Maiana, a la Vall del Madriu, 
trobem una de les fargues més 
antigues d’Andorra: la Farga d’Escaldes 
o del Madriu, situada a 1.990 m 
d’altura, al costat del riu Madriu, 
amb activitat productiva de 1732 
fins al 1838, aproximadament. El seu 
emplaçament difícil va impedir que fos 
una de les més importants, però per la 
mateixa raó, sí que va ser una de les 
més singulars.
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ARQUITECTURA: 
NOVA LLACUNA PANORÀMICA 
DE CALDEA, NOUS PROJECTES I 
REMODELACIONS AL PAS DE LA CASA

ENGINYERIA:
MILLORES A LA XARXA VIÀRIA DE 
SANT JULIÀ DE LÒRIA 
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