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• Façanes Ventilades i Singulars
• Oficina Técnica de Obra y 

assessorament en construcció 
de Façanes

Avinguda de la Clota Verda 1
Local Comercial
Ordino AD300 Andorra

Avinguda de la Clota Verda 1
Local Comercial
Ordino AD300 Andorra

+376 344 594

+376 344 594

Assessorament tècnic de Projectes 
d’Arquitectura i -Enginyeria

Formació y Capacitació en:  -CAD 2D Y 3D
     -REVIT
     -PRESTO

projectes@gfsgrup.com

projectes@gfsgrup.com

Façanes Ventilades i Singulars

assessorament en construcció 

Avinguda de la Clota Verda 1



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, 4B 4
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

RUBÍ PRAT, Marc
Carretera Sant Cristòfol, 72, 3-3
AD 400  LA MASSANA
Tel. 835410
construcciomr@gmail.com
Número de col·legiat: 142
 
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

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

CALVET I SALA, Gerard
Número de col·legiat: 86

CANADÉS PALAU, Joaquim
Número de col·legiat: 36

COLL CAPÓ, Joan
Número de col·legiat: 12

DORCA I BIS, Aleix
Número de col·legiat: 21

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

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

RICO FLOR, Ana
Número de col·legiat: 143 

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

SUAREZ, Alejandro Pablo
Número de col·legiat: 144

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

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

TRAVÉ I SIRVENT, Josep
Carrer del Parnal, 10 - 1r 3a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 820476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98

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

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

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

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
Avda. Francesc Cairat, 6 - Baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
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
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 16.30 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 



Princiesport

Cevalls ha realitzat els treballs de finalització de l’edifici del club, l’adequació
de la part exterior amb la creació d’un pàrquing i terrassa. Unifor, Riba i Contar
han participat com a proveïdors de materials, formigó i gestió de residus.

Rosaleda (Fase 1 i Fase 3)

La UTE CEVALLS - LOCUBSA han
realitzat els treballs de reforma i am-
pliació de l’Hotel Rosaleda. L’edifici 
està catalogat com a patrimoni ar-
quitectònic del Principat d’Andorra, 
el projecte ha inclòs l’enderroc se-
lectiu de parts existents conservant 
façanes i part de l’estructura portant 
i formació de nous forjats mixtes de 
fusta i formigó. Ara, serà la nova seu 
del Ministeri de Cultura amb zones 
de despatxos, sales de reunions, au-
ditori, arxius, laboratoris de restau-
ració, etc. Unifor, Riba i Contar han 
participat com a proveïdors.
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SEGUIM COMPROMESOS
AMB ANDORRA

COEX (Fase 1 de la nova base)

La U E CEVALLS - E OSA han realitzat els treballs de preparació de 
la parcel·la, moviments de terres, instal·lacions de recollides d’aigües i 
altres provisions i la construcció de l’estructura d’una part de l’edifici. 

amb  han participat com a proveïdors Unifor, Riba i Contar.

i ci
l nou edifici està 

dotat de cuines
proveïdes per Riba.
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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%.



                 
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.

www.novaneteja.com

Neteja particular i industrial

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



AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

Carrer Camp Bastida, núm.4 ANDORRA LA VELLA · T. 74 10 10 · info@ mavid.ad
www.mavid.ad

T’HO PORTEM 
A CASA 

EL MATEIX DIA

PÈL.LET

T’HO PORTEM 

LET



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 del Nou Concessionari d’Automòbils Pyrénées 

Més de 60 anys 1951-2020

1968
2020
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Després d’haver-nos adaptat, amb més o menys èxit, a un 
confinament total de dos mesos - de mitjans de març a mitjans 
de maig de 2020 - i d’haver observat que el potencial del nostre 
país disposa de característiques que ens poden sorprendre a tots, 
recordem el bon comportament turístic aquest estiu passat, amb 

importants pics d’afluència de visitants durant l’agost i amb el notable increment 
de visitants francesos, que ens donen raons per ser moderadament optimistes de 
cara a les festes de Nadal i en la temporada turística hivernal, on tenim 
dipositades moltes esperances per poder, o al menys intentar, 
redressar la malmesa economia de país. El Principat d’Andorra, 
amb els més de 700 anys d’història i causa de les seves 
peculiaritats, ens ha permès superar i canviar situacions 
realment compromeses. Haurem de transmetre doncs, i 
com no pot ser d’altra manera, un missatge optimista i 
creure fermament en les possibilitats reals que tenim, 
que de ben segur, ens permetran seguir endavant, 
i tornar a superar un moment, de nou, bastant 
complicat. Ànims a tots, polítics, empresaris, 
treballadors privats i funcionaris; entre tots i 
amb molts sacrificis, ho aconseguirem.

D
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AMPLI PASSEIG
AVINGUDA D'ENCLAR A LA MARGINEDA

Text: Ciro Orobitg Pérez · Fotos: Adv

El projecte s’ubica a l'avinguda d'Enclar, principal via 
d’accés al País, que connecta Sant Julià de Lòria amb 
Andorra la Vella i la resta de parròquies.
L’urbanització de la voravia lateral est, s’inicia a la rotonda 
de la Margineda, amb un recorregut aproximat de 650 m 
de llarg, paral·lel a la carretera i un vial interior de 60 m,  
connectat amb el passeig del riu.

de color del paviment de granit, 
mantenint ambdues la mateixa 
textura abuixardada necessària 
en paviments exteriors.
Les zones d'estada i activitats 
esportives se situen a la zona 
eixamplada de la vorera, a les 
que, a més de dotar-les dels 
elements urbans necessaris per 
al seu ús (seients individuals i 
grupals, aparells de gimnàstica 
i cal·listènia, papereres, ...), se'ls 
ha afegit nou arbrat així com una 
nova línia d'il·luminació, retirada 
de la carretera, amb columnes 
de baixa altura, mantenint la il-
luminació viària existent.
A les zones de menor amplada 
de vorera, els parterres es man-
tenen a nivell del terra, gene-
rant un mantell verd mitjançant 

El resultat es un ampli passeig 
amb els seus rasants ajustats 
a la carretera, de clara estruc-
tura longitudinal, dotat d'illes 
dotat d'illes espaiades per 
descans, esbarjo, esport i ac-
tivitats lúdic-infantils, protegint 
aquestes zones i el passeig, 
del trànsit viari mitjançant el 
recurs de parterres inclinats 
coberts per un mantell de se-

dum (plantes crasses de baix 
requeriment hídric) que per-
meten recollir la línia d'arbres 
i columnes d'il·luminació exis-
tents, paral·leles a la carretera.
La vorera existent, de 3 metres 
d'ample, s'ha ampliat a 9 me-
tres en la seva part principal. 
Diferència les zones de trànsit 
de vianants, de les zones d'es-
tar i esport, mitjançant el canvi 

"PARTERRES INCLINATS 
COBERTS PER UN 

MANTELL DE SEDUM I 
PLANTES CRASSES DE 
BAIX REQUERIMENT 

HÍDRIC"
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llambordes de formigó vibro-
modelats col·locats separats, 
de tal manera que brolla la 
gespa entre ells. En el cas dels 
escocells, s’escullen peces de 
ferro rovellat amb figures geo-
mètriques. 
Respecte als bancs, s’ha op-
tat per un model  d’estructura 
metàl·lica i de fusta tropical al 
llarg de tot el recorregut urba-
nístic. A la zona de descans, 
els bancs són de formigó de 
diferents formats, color i ori-
entació.
Tant el grup arbori existent, 
conservat al lloc, com els nous 
arbres col·locats, són de fulles 
caduca i ofereixen diferències 
cromàtiques segons l'època 
de l'any, així com protecció del 
sol a l'estiu, i permeabilitat a 
aquest a l'hivern. 
El vial transversal que con-
necta la carretera amb el riu, 
disposa de més superfície, i 
aprofitant aquesta, s'ha habili-
tat una zona de jocs infantils, 
protegida per la diferència de 
nivells i el gran arbre que s'ha 
mantingut en peu, i una zona 
verda assolellada fins el riu.

Si bé l'actuació principal és 
en superfície, sota terra s'han 
estès infraestructures urba-
nes bàsiques de servei a les 
parcel·les frontistes a carre-
tera: aigua, electricitat, i te-
lecomunicacions, a més de 
renovar les línies soterrades 
d'enllumenat públic, dotant-les 
de nous sistemes de control 
més eficients.
L’ús generalitzat del granit, en 
formats de 40 x 60 cm, les 
tipologies de parterres (incli-
nats amb sedum, i horitzontal 
amb gespa), la mateixa espè-
cie d'arbres, i el recurs del ma-

teix escocell de ferro en tota 
la urbanització, confereix un 
caràcter unitari al conjunt.
Aquest projecte recupera i 
transforma un espai de pas en 
un espai de passeig, dotant-lo 
d'usos i continuïtat urbana en-
tre les parròquies que uneix. 

PROJECTE: EIXAMPLAMENT DE LA 

VORAVIA A L'AVINGUDA D'ENCLAR (LA 

MARGINEDA) · SANTA COLOMA

ARQUITECTE: CIRO OROBITG PÉREZ

OROBITG ARQUITECTURA I URBANISME

ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: 

ENGINYERIA JG

CONSTRUCTORA: COPSA 

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EIXAMPLAMENT DE LA VORAVIA DE L’AVINGUDA D’ENCLAR A LA MARGINEDA

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

A LA REMODELACIÓ

PROJECTE URBANÍSTIC D’EMBELLIMENT 
DEL NUCLI ANTIC DE CANILLO I RENOVACIÓ DE SERVEIS

FASES 1 I 2

033L'ADV # ARQUITECTURA

Fotografies i text: MIQUEL MERCE  ARQUITECTE · Fotografies Dron: FilmAnd 

Un projecte que s’ha inspirat i ha volgut remarcar els valors 
patrimonials, històrics i urbans del Canillo més autèntic a 
través de la sinceritat constructiva i simplicitat geomètrica. 

Carrers, callisses, places, carrer major... aquesta riquesa 
urbana i ritme d’espais es veu intensificada per la variabilitat 
del mobiliari i enllumenat.

La combinació de formes simples del mobiliari i enllumenat 
dissenyat específicament per a aquest projecte s’integra 
totalment en l'espai urbà, i la flexibilitat i modularitat permet 
combinar els mateixos elements de maneres diferents.



El 2015, motivat per la neces-
sitat de realitzar la separativa 
d’aigües al poble, el Comú de 
Canillo organitza un concurs 
d’idees que guanyen Proterra 
(Juan Carlos Jurado) i Miquel 
Merce  Arquitecte, que a petició 
del Comú realitzen un projecte 
en quatre fases. Avui, amb dues 
fases ja executades, s'han re-
novat i actualitzat  la major part 

dels serveis, que acompanyats 
del treball d’acabats, la imat-
ge del nucli s’ha vist totalment 
transformada gràcies a la vo-
luntat dels autors de “prevaler 
la recuperació a la remodelació”. 
El casc antic de Canillo, com la 
majoria de nuclis històrics del 
nostre país, és la suma d’un 
conjunt d’edificacions privades 
(ple) que no van seguir un patró 

regular i ordenat, això dóna for-
ma a un espai urbà (buit) molt 
ric volumètricament:  carrers, 
callisses, placetes, carrer major, 
plaça major, ...

El projecte de remodelació del 
nucli de Canillo ha de recuperar 
i posar en valor aquesta identi-
tat patrimonial i riquesa histò-
rica, i ho fa a través de l'estudi 

del mobiliari i sobretot la llum, 
així com treballant perquè la 
presència del cotxe sigui menys 
evident en aquest entorn únic. 
Retornant l’espai urbà al poble, 
i als seus habitants, donant així 
més vida al carrer. 
Per a una millor adaptabilitat a 
un entorn molt variable pel que 
fa a dimensions de l'espai pú-
blic, es proposa un paviment 
continu de granit beix lleuge-

rament flamejat en els espais 
“plaça” del nucli, i paviment as-
fàltic, segons criteris del Comú, 
a la resta d’espais. Aquesta so-
lució permet generar dues qua-
litats i aplicar-les segons les ne-
cessitats. Pel que fa al mobiliari 
urbà i a l'enllumenat, es proposa 
el  mobiliari de l’empresa “Gris-
Verd”, i per l’enllumenat s’acaba 
realitzant un disseny a mida, 
aquesta combinació, per la seva 

materialitat, geometria i sobretot 
flexibilitat amb diferents formats 
i mides, s’adapten totalment a 
les variacions de l'espai urbà del 
nucli de Canillo. 

Els projectes urbans mereixen 
una reflexió històrica important, 
i el projecte pretén fer sentir les 
coses que són absents més que 
de crear un sentiment de pre-
sència per les coses perdudes. 

“VULL QUE ELS MEUS PROJECTES ESTIGUIN LLIGATS A LA HISTÒRIA DEL LLOC. ÉS IMPORTANT 
PER MI. EL QUE HA ESTAT EN SILENCI DURANT MOLT TEMPS COMENÇA A PARLAR, APAREIXEN 
CENTELLEIGS, LES EMOCIONS SURTEN A LA SUPERFÍCIE I COMENCEM A ENTENDRE.”

(Peter Zumthor Mari Lending – Présences de l’histoire Ed. Scheidegger & Spiess, 2018)

EDITIIS DUS EICAE LIT MINIME PORE, CUPTAS ESTO ETUR RE 
EA CONSEDIST, OFFICTI DESTEM EDITIIS D
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Per això, gràcies a una recerca 
històrica i treball de disseny, 
s’han redibuixat (més de 120 
dissenys diferents) i materialit-
zat totes les marques de les fa-
mílies de la parròquia. Aquestes 
854 marques, així com el nom 
de les cases en la seva localit-
zació original, s’han encastat al 
paviment per fer homenatge als 
que van fer possible el Canillo 
que coneixem avui. 

També s’ha tractat de mane-
ra individual cadascuna de les 
places per transformar-les en 
espais qualitatius i humanitzats 
que permetin una apropiació 
ciutadana.: Plaça del Areny amb 

parada de bus informativa, Pla-
ça del Pui amb catenàries per 
instal·lacions temporals, Plaça 
del molí amb recuperació de 
l’història dels molins del poble, ... 
Aquest treball es pretén conti-
nuar en les fases posteriors.

Igualment, s'han renovat i actu-
alitzat  la major part dels serveis 
d'aigua potable, electricitat, i te-
lefonia, així com d'altres instal-
lacions i infraestructures exis-
tents. Aquests treballs s'han 
realitzat amb una pertorbació  
molt baixa als habitants i sis-
temes viaris, degut a la progra-
mació i sistemes constructius 
empleats.

MATERIALITAT 
ARQUITECTÒNICA

Tres elements arquitectònics 
defineixen la materialitat del 
patrimoni del nucli antic: pedra 
fusta i ferro.

La pedra com a element princi-
pal del paisatge d’Andorra, amb 
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les seves muntanyes, aquesta 
pedra, no només defineix pai-
satges naturals, sinó també els 
urbans:  murs, carrers, façanes, 
teulades, ... una realitat basada 
en els recursos del nostre país.

La fusta com a color del paisat-
ge, arbres, boscos... un element 
canviant durant l’any, que era 
un dels recursos més utilitzats. 

El Ferro, com a resultat d’un en-
torn especial: de la pedra de les 
tarteres, del carbó de la fusta, 
de l’aigua dels rius, com sabien 
utilitzar els nostres avantpas-
sats, ens ajudava a extreure el 
ferro. 

Treballat amb rigor, tenia perso-
nalitat i durabilitat, perfecte pel 
clima capritxós i fred. 

Aquets elements, que van 
construir el Canillo que conei-
xem, ho van fer amb uns valors 
de naturalitat, sinceritat cons-
tructiva, i essencialitat, que el 
projecte transmet en la imatge 
general d’aquesta recuperació 
urbana del nucli de Canillo.

Un projecte sensible que vol 
emmarcar un nucli ric en mati-
sos i en història 

CO-AUTORS: 

PROTERRA (JUAN CARLOS JURADO) I 

MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

ARQUITECTE, DISSENY DE MOBILIARI I 

ENLLUMENAT: 

MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

COL·LABORADORS: DANIELA GUARDIA, 

ROMINA DOLONGUEVICH, SARA FARRAN

ENGINYERIA: 

PROTERRA (JUAN CARLOS JURADO)

CONSTRUCTORA FASES 1 I 2: LOCUBSA
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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



ARQUITECTURA I ENGINYERIA DEL PROJECTE URBANÍSTIC 
D’EMBELLIMENT DEL NUCLI ANTIC DE CANILLO I RENOVACIÓ DE SERVEIS / FASES 1 I 2

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL PROJECTE URBANÍSTIC 
D’EMBELLIMENT DEL NUCLI ANTIC DE CANILLO I RENOVACIÓ DE SERVEIS / FASES 1 I 2

FilmAnd
audiovisuals de camp, aeris i d‘estudi
fotografia i vídeo professional
Av. Sant Antoni, 66 · La Massana · Tel. 860 700 · info@filmand.net

Av. Princep Benlloch, 66-72 · 2n · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 865 556 · Mòb. +376 326 465 · proterra@andorra.ad

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad



INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL PROJECTE URBANÍSTIC 
D’EMBELLIMENT DEL NUCLI ANTIC DE CANILLO I RENOVACIÓ DE SERVEIS / FASES 1 I 2

Tel. +376 877 770 / +376 677 588  /  abiotic.and@gmail.com         

Avinguda Sant Joan de Caselles - Edifi ci Vilaedra 75, Planta Baixa 1

AD100 Canillo · Principat d'Andorra 

GESTIÓ D’AIGUA · ENERGIES RENOVABLES
CONTROL DE PLAGUES · GESTIÓ DE RESIDUS

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

admin.mundial@andorra.ad

Audio Works

sonicandorra.com

THE CARE OF 
SOUND
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LEGITIMITAT 
ELEVADA AL 
CUB

NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA

Text i fotos: ENGITEC

La nova Seu de la Justícia es un edifici singular i 
emblemàtic, coherent amb la institució que l’ocupa. 
Es tracta d’un edifici institucional i representatiu, 
i és aquesta significació la que augmenta la 
responsabilitat i el repte implícit en la proposta. 
Un edifici molt senzill, que no vol dir simple, format 
per 2 cossos geomètrics nets.

A terra, un sòcol de dues plantes de vidre negre opac 
que és la zona pública, a sobre un cub de vidre blanc 
que hi sura. 
El cub és un element geomètric abstracte i 
contundent per la seva puresa, amb les sis cares 
iguals. És la proporció, l’equilibri i l’ordre que suren a 
sobre de la societat, que som tots.



Les quatre façanes són neutres, 
iguals amb la mateixa jerarquia i 
protagonisme.

L’espai d’entrada es genera a 
partir d’una simple translació del 
cub respecte al seu sòcol.

Apareix un gran porxo de 8 me-
tres d’alçada, un atri de benvin-
guda que li dona l’escala pública 
i la representativitat.

Sota aquest porxo d’accés, s’in-
clouen dos elements Importants:

La presència d’una escalinata 
exterior prèvia a la porta d’accés. 
I la presència de tres columnes 
de formigó que suporten el cub 
que es despenja del sòcol negre.

El gran porxo d’entrada es per-
llonga cap a l’interior com a gran 
vestíbul a doble altura.

Aquest, estructura tota la part 
pública del sòcol, es obert i co-
bert amb vidre.

La planta primera es converteix 
en una gran sala de "passos 
perduts" que organitza l’accés 
públic a les sales de vistes.

El pati central al voltant del qual 
s’articula el cub blanc es on 
s’ubica la resta de l’edifici ad-
ministratiu. En realitat tot i que 
exteriorment es llegeix com un 
cub, interiorment s’organitza 
com una U, que abraça el pati, 
sota el principi de compacitat 
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"UNA SEGONA 
PELL EXTERIOR 
FORMADA PER 

UN CONJUNT DE 
LAMES FIXES DE 

VIDRE OPAC "



per reduir les circulacions al 
mínim necessari, les plantes de 
despatxos s’organitzen al voltant 
del pati central, amb un nucli de 
comunicacions amb dues pare-
lles d’ascensors, uns públics i els 
altres privats.

Aquest engranatge arquitectònic 
funcional ens permet organitzar 
de manera completament autòno-
ma, neta i senzilla les circulacions 
públiques i privades de tot l’edifici.

L’interior s’ha projectat amb la 
màxima calidesa, qualitat i sobri-
etat.

La seva materialitat es resumeix 
amb la presència de llum natural 

en tot l’edifici, així com la utilitza-
ció d'envans de vidre, envans de 
placo i de melamina acústica de 
fusta i de taulers HPL.

Els sostres són de placo en des-
patxos i de làmines d’alumini re-
gistrables en passadissos.

Els paviments s’han previst de 
peces grans de gres porcellà-
nic en zones públiques i de terra 
tècnic amb acabat de parquet de 
pvc en zones administratives.

Quan a les  mesures d’eficièn-
cia energètica passiva, les faça-
nes del cub es formalitzen amb 
un sistema d’eficiència passiva 
format per una primera pell for-

mada per un tancament de tri-
ple vidre, amb un coeficient de 
transmitància tèrmica de 1,0 que 
permet maximitzar la il·luminació 
natural de totes les sales.

Després amb un balcó exterior 
de formigó que fa de visera, fa-
cilita la neteja dels vidres i talla la 
propagació del foc entre plantes.

Finalment, la utilització d’una se-
gona pell exterior formada per 
un conjunt de lames fixes de 
vidre opac, així com unes corti-
nes tipus screen exteriors entre 
les dues pells de vidre, que ens 
protegeix de la incidència directa 
del sol.

L'ADV # ARQUITECTURA048 049L'ADV # ARQUITECTURA

"EL PROGRAMA 
S’ARTICULA EN TRES 
ZONES: LES PLANTES 

SOTERRANI, DUES 
PLANTES D’ÚS PÚBLIC 

I CINC MÉS D’ÚS 
ADMINISTRATIU"



Aconseguim amb una solució 
senzilla, un edifici de vidre com-
pletament impermeable a la in-
cidència directa de la radiació 
solar dins els espais de treball, 
sense malmetre la transparència 
i les vistes dels despatxos cap a 
l’exterior.

Un cop optimitzats tots els ele-
ments d’eficiència energètica 
passiva, també s’optimitzan els 
elements energètics actius, 
que són aquells que necessiten 
d’energia per funcionar i es ba-
sen en paràmetres d’eficiència 
energètica.

La millora energètica dels siste-
mes productius d’aigua calenta 
i freda per alimentar els equips, 
s’aconsegueix mitjançant la uti-
lització de tres sistemes comple-
mentaris entre ells.

La connexió al District Heating 
permet obtenir l’energia calorífi-
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ca d’un sistema d’elevada efici-
ència energètica a partir d’una 
instal·lació de cogeneració, que 
alimenta la major part de l’edifici.

Per millorar l’eficiència en la 
producció del aigua calenta sa-
nitària s’utilitzen plaques solars 
fototèrmiques que escalfen l’ai-
gua gràcies a la radiació solar.  
Com a element de suport, l’edi-
fici consta d’equips de producció 

primària d’aigua calenta i freda 
basats en la tecnologia aerotèr-
mica (bomba de calor) permet 
extreure l’energia necessària del 
ambient.

L’eficiència energètica també es 
materialitza amb la il·luminació 
artificial; la utilització de làmpa-
des LED, programadors horaris i 
detectors de presència.

A través dels mecanismes instal-
lats, que es composen de son-
des de temperatura, reguladors 
digitals i de detectors de pre-
sència, fan que la climatització i 
la ventilació s’activin de manera 
automàtica, aportant a cada es-
pai els requeriments de climatit-
zació necessaris, mantenint els 
valors dins d’uns limits de mà-
xima i mínima temperatura, que 

>>AL ESPAIS DE TREBALL S'HA 
IMPERMEABILITZAT LA INCIDÈNCIA DIRECTA 
DE LA RADIACIÓ SOLAR, SENSE MALMETRE 
LA TRANSPARÈNCIA I LES VISTES DELS 
DESPATXOS CAP A L’EXTERIOR.
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garanteixin una zona de confort 
tèrmic durant tot l’any i evitant 
els excessos de temperatura que 
puguin disminuir l'eficàcia ener-
gètica del conjunt. Per garantir 
l'eficiència del sistema de clima-
tització i la qualitat de l’ambient 
interior, els equips de renovació 
utilitzen l’aire expulsat per trans-
ferir l’energia que conté al nou 
aire. Per fer aquest intercanvi 
més eficient les unitats de re-
novació d’aire estan constituïdes 
per equips d’aerotèrmia que mi-
nimitzen l’aportació energètica.

El disseny de l’edifici s’ha cons-
truït com un edifici intel·ligent per 
aconseguir l’excel·lència en la 
gestió de l’energia, fent un edifici 
d’un consum notablement baix.

El sistema de control integrat 
o BEMS (Building Energy Ma-
nagement Systems) assegura 
el control intel·ligent d’aspectes 
relacionats amb el confort, la se-
guretat, les comunicacions, i en 
especial, la gestió de l’energia.

L’edifici controla de manera total-
ment automatitzada i optimitzada 
la climatització, la renovació i la 
il·luminació, per tal d’aconseguir 
el màxim confort per als usuaris 
amb el mínim consum energètic. 

PROJECTE: NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 

PERE ESPUGA / ENGITEC SA

CONSTRUCTORA: 

UTE COPSA / MARINÉ / PUJAL

"UN EDIFICI 
SENZILL EN L’ÚS, 

AMB MOLT ORDRE 
PROJECTUAL I 
CONSTRUCTIU"
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C/ BONAVENTURA ARMENGOL, NÚM. 10, DESPATX 234  EDIFICI MONTCLAR - ANDORRA LA VELLA

Tel.: 802 000 engitec@engitec.ad

E N G I T E C
E N G I N Y E R S  I  A R Q U I T E C T E S  A S S O C I AT S

ARQUITECTURA

· Habitatge unifamiliar
· Habitatge plurifamiliar
· Equipaments 
· Reformes i sostenibilitat
· Concursos
· Oficines
· Espais públics
· Equipaments industrials
· Espais comercials 

URBANISME I PLANEJAMENT

· Planejament general
· Planejament derivat
· Reparcel·lacions
· Estudis de detall

ENGINYERIA CIVIL

· Infraestructures
· Estructures edificació i obra civil
· Geologia i geotècnia
· Excavacions i sosteniments
· Túnels
· Hidrologia i hidràulica

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS

· Electricitat, domòtica
· Climatització, fluids
· Projectes de gas
· Contra incendis
· Energies renovables
   · Geotèrmia
   · Aerotèrmia alta/baixa temperatura
   · Solar fotovoltaica
   · Solar tèrmica
   · Biomassa
· Xarxes informàtiques
· Sistemes de seguretat
· Audiovisuals 
· Sanejament, depuració
· Piscines

PERITATGES I VALORACIONS



Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany

Tel. 821 163
info@construccionsmarine.com

www.construccionsmarine.com

Passatge Antònia Font Caminal, 1
Despatx 601

AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 877 300

copsa@copsa.ad

C. de Lòria, 1
AD600 Sant Julià de Lòria

Tel. 741 000
info@construccionspujal.com

www.construccionspujal.com

La UTE COPSA-MARINÉ-PUJAL
ha realitzat el projecte de la Seu de la Justícia



BARCELONA _ PARIS _ LONDON _ COPENHAGEN _ OSLO _ STOCKHOLM _ 

Ciutat d'Asunción, 32 _ 08030 Barcelona
T. +34 93 274 54 55 _ F. +34 93 346 76 07
frapont@frapont.com _  

www.frapont.com 

BRITANNIA HOTELSEINE MUSICALE

Frapont és una fusteria especialitzada en projectes singulars, amb 
més de 75 anys d’experiència. 
Desenvolupem tècnicament, fabriquem i executem obres d’inte-
riorisme amb integració de materials, per convertir conceptes de 
disseny en projectes reals.
La fi losofi a del nostre capital humà, de més de 120 professionals, 
és aportar solucions als compromisos amb els nostres clients.
 c/ Marginets, 7 · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · www.toldecor-sl.comTel. 376 82 60 80 · toldecor@andorra.ad

CONTROL I PROTECCIÓ SOLAR DE L’EDIFICI DE LA NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA
TENDALS VERTICALS EXTERIORS GUIATS PER CABLE I MOTORITZATS

TENDALS HORITZONTALS MOTORITZATS GUIATS AMB SISTEMA DE TENSIÓ PER PISTONS A GAS
CORTINES INTERIORS

GESTIÓ INTEGRAL AUTOMATITZADA AMB SENSORS DE SOL I VENT



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA

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

#SomJocor

Materials per a lampisteria, 
calefacció, climatització i ventilació



Agraïm la confi ança d’Engitec, del Govern d’Andorra del Consell Superior de la Justícia i 
especialment a la UTE Copsa-Pujal-Mariné i al Grup Lomi per aquesta oportunitat.
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Una nova Seu de la Justícia 
tecnològicament avançada

ONTEC / PROTECVALL

Comunicacions
Desplegament de Core de switc-
hing interconnectat per fi bra 
òptica amb agregació d’enllaços 
redundats cap als stacks d’accés 
de planta. Implementació de xar-
xa wifi  amb tecnologia 802.11ac 
de doble banda. Protecció peri-
metral en alta disponibilitat i sis-
tema de protecció contra atacs 
de denegació de Servei.
Centraleta IP de Comunicacions 
unifi cades que integra múltiples 
funcionalitats i tota una sèrie de 
mecanismes de seguretat per a 
la comunicació en temps real. 

CPD
Centre de processament de da-
des format per un cub amb sepa-
ració de l’aire fred del calent de 8 
racks en dos passadissos de 4 
per cada costat i dues unitats de 
refrigeració per aigua in-row. 

Els sistema està concebut per 
optimitzar l’efi ciència energètica.

Domòtica
Automatització de la il·luminació 
de les zones comunes i control 
dels diferents espais.

Audiovisuals
Les sales de les noves depen-
dències estan equipades amb 
Sistemes que permeten el con-
trol audiovisual i l’enregistrament 
dels judicis. També compten amb 
equips de videoconferència per 
poder realitzar judicis i enregis-
trar-los en remot.

El hall i l’escala disposen d’un 
sistema de gestió de continguts 
per poder oferir informació relle-
vant.

D’es d’Ontec i Protecvall hem tingut la gran oportunitat de contribuir a la 
implementació d’una nova Seu de la Justícia equipada amb les darreres 
tecnologies del mercat.
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Carrer de la Vena, 3 · Baixos -3 · AD200 Encamp · Andorra
Tel. +376 88 55 99 · info@protecvall.com · www.protecvall.com

• Sistemes de detecció d’incendis
• Megafonia d’evacuació
• Sistemes de detecció d’intrusió
• Sistemes de videovigilància 
• Control d’accés 
• Tots aquests sistemes estan tractats i 

gestionats per un software d’integració de 
sistemes de seguretat

Bosch Building Inte-
gration System (BIS) és 
una solució de software 
que gestiona els diferents 
subsistemes de seguretat 
de Bosch, com el control 
d’accés, videovigilància, 
alarmes d’incendis, me-
gafonia o sistemes d’in-
trusió, en una única plata-
forma.

BIS és un sistema de pro-
tecció i seguretat sòlid i fi a-
ble per a una implementació 
de 24 hores al dia. És una 
solució escalable tant per a 
projectes de mida mitjana 
com per a grans sistemes 
empresarials distribuïts amb 
servidors a tot el món. La 
comunicació i l’autenticació 
encriptades garanteixen la 
seguretat i la protecció de les 
dades en totes les àrees. 

• Telefonia professional
• Comunicacions
• Domòtica
• Control d’edifi cis
• Seguretat IT
• Automatització per l’estalvi 

energètic i confort en 
habitatges

• Smart cities
• Cartelleria digital

Carrer de la Vena, 3 · Baixos -3
AD200 Encamp · Andorra

Tel. +376 88 55 99
ontec@ontecandorra.com

www.ontecandorra.com

Sistemes implementats per Protecvall a la Seu de la Justícia:
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Urb. De Les Costes 13 baixos
AD500 Andorra la Vella
T 72 22 86 · pbalanca@andorra.ad

www.spitpaslode.esConstruction Iberia

70 ANYS INNOVANT  

       PER ALS PROFESSIONALS

Bellacer
G r u p o  H i e m e s a

Ens trobaràs a: 

i-CALC

APP Càlcul 
de volum en 

resines

Amplia gamma de  

FIXACIONS
d’alt rendiment 

i d’aplicacions 
extremes C1 i C2



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA

Av. Santa Coloma, 75. 1r 5a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · T (+376) 862 805 · M (+376) 328 376 · atlantic@andorra.ad

Empresa subcontractada · ESPECIALISTES EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

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:

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

Avda. Santa Catalina, 160
30150 La Alberca (Murcia) España
T +34 968841947
cmbarcelo@cmbarcelo.com
www.cmbarcelo.com

Carrer de l’Anglada 6, Casa Font
AD300 Ordino
Principat d’Andorra

T. +376 737 727
www.emtandorra.com
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Botiga: Av. Nacions Unides, Ed. Prat de Patrona · AD700 Escaldes-Engordany  ·  Tel. +376 80 25 80
Magatzem: CG2, Nou Vial Estació de Servei Terres de l’Obac, Nau 2 · AD200 Encamp · ofi jet@ofi jet.com · www.ofi jet.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU DE LA JUSTÍCIA

SERRALLERIA JC 

FERRO · ALUMINI · INOX ·  FABRICACIÓ DE PORTES I AUTOMATISMES · SERVEI DE MANTENIMENT

Fiter i Rossell 45, PB  · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 012 · Mob. 325 379 · serralleriaj.c@andorra.ad

DISTRIBUÏDOR 
OFICIAL A ANDORRA  

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS, IMPERMEABILITZACIONS, 
PAVIMENTS LLEUGERS I TERRES TÈCNICS
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POSAR 
EN VALOR

PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

Per Enric Dilmé, Xavier Orteu i Jordi Vidal · Fotos: Adv

L'ús com a seu del 
Ministeri de Cultura va 
impulsar la restauració 

de l’Hotel Rosaleda 
l’any 2015 que s’ha 

desenvolupat durant un 
lustre en tres fases. La 

primera es va centrar en 
enderrocs, sanejaments, 

reparacions, 
consolidacions, 

formació de forjats, 
divisions i ampliació 
sobre el garatge. La 

segona en completar 
les instal·lacions i els 

acabats. Finalment la 
tercera es va concentrar 

en l’ampliació en la 
mitgera de l’edifici veí.
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 EN L'ÀMBIT EXTERIOR

- L’envolupant de l’edifici central 
s’havia tractat parcialment en 
l’anterior intervenció de conso-
lidació de l’immoble del que va 
restar pendent:

- Els tancaments amb finestres i 
porticons exteriors (quan hi eren) 
de totes les obertures. Per fer 
aquesta feina es van estudiar 
les mostres que quedaven de la 
fusteria i es va cercar un model 
el més a prop possible a l’inicial 
però, complint amb les exigènci-
es energètiques actuals.

 - Es van completar les reixes de-
saparegudes en les portes de la 
façana principal en planta baixa 
segons els models originals.

- Es va restituir la pavimentació 
de la terrassa de l’eixida lateral 
seguint l’original.

 - Es va proposar un enllumenat 
monumental per realçar els va-
lors de l’edifici i permetre dife-
rents nivells d’ús (ordinari, festiu, 
etc.).

 Ara bé, allà on calia pensar-se 
bé la intervenció era en els an-

nexos que envolten l’Hotel. De 
l’estudi dels valors de l’edifici es 
desprenia que era necessari:

- Recuperar la terrassa del pri-
mer pis que es va generar sobre 
l’ampliació posterior de la sala 
d’estar. Aquesta actuació va im-
plicar treure la coberta de xapes 
de fibrociment, completar la ba-
rana i refer el paviment com el 
de l’eixida lateral de l’Hotel (amb 
els corresponents treballs d’im-
permeabilització, aïllament tèrmic 
i conducció d’aigua). La terras-
sa només es va estendre sobre 
aquest volum per diferenciar-lo 
de l’ampliació de la cuina conti-
gua.

- Recuperar el volum de l’ampli-
ació posterior de la cuina. Això 
implicava la restitució del revesti-
ment de pedra que s’havia perdut 
en el pany inferior de la façana 
nord i retornar la coberta plana. 
Aquesta coberta plana no es va 
fer accessible al públic tal com no 
ho era en l’origen. 

Tampoc es va variar ni la forma 
ni les dimensions de les obertu-
res, continuant amb la diferència 
que presenten respecte a les de 
la sala d’estar contigua. L’acabat 
de la coberta va ser amb llosa de 
pissarra. D’aquesta manera es 
mantenia la lectura de les fases 
constructives i dels dos usos ini-
cials.

 -Refer l’acabat arrebossat amb 
imitació de carreus de la façana 
llevant de la primera ampliació de 
la cuina.
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EN L'ÀMBIT INTERIOR
L’actuació va cercar compaginar 
les necessitats funcionals del 
nou ús amb la preservació dels 
valors de l’Hotel. En aquesta línia 
es conservava el nucli de co-
municació i de serveis sanitaris 
originals amb les adaptacions 
necessàries a les exigències del 
programa. Així l’escala existent 
es va restaurar i l’ascensor es va 
ampliar generant-se un cancell 
nou per qüestions de seguretat 
en cada planta/pis. Per esta-
blir una circulació compressible 
i fàcil es crea un nou nucli de 
comunicació que es va situar si-
mètricament a l’original, però a 
l’extrem oposat, en la mitgera del 
garatge on va l’ampliació en al-
tura. D’aquesta manera es millo-
ren els problemes de circulació 
interna i s’augmenta la seguretat 
contra el foc, alhora que es dóna 
servei als espais.

 Els diferents nivells dels forjats 
de les plantes soterrànies s’ani-
vellen a través de la substitució 
d’algun tram (bàsicament en la 
zona posterior del garatge), i les 
cambres d’instal·lacions exis-
tents també serveixen per ubicar 
part de les noves. Atès que en el 
soterrani s’allotgen arxius i ma-
gatzem, es va procedir a doblar 
terres, sostres i parets per gene-
rar una segona caixa que asse-
guri una bona protecció contra 
l’aigua. Pel que fa als acabats hi 
ha una diferència evident entre 
la planta baixa i la resta. La plan-
ta principal és la que concentra 
major valor històric i significatiu 
i que, a més, conserva una major 
fidelitat a l’original. La interven-
ció procura restituir la quadrícula 
estructural amb els seus relleus 
i decoracions aparents. Com 
que les divisions interiors que 
donen a la façana principal han 

desaparegut, es va adaptar la 
nova distribució a l’espai que ha 
quedat lliure, tot reproduint sos-
tres i motllures com recordatori 
dels espais anteriors. A la planta 
soterrània -1 es conserva la re-
tícula estructural tant de pilars 
com de murs de càrrega, alhora 
que es preserva el forn de pa tal 
com es va trobar. El soterrani -2 
queda lligat amb el pis superior a 
través de l’ampliació cap al nou 
nucli de comunicació.

D'altra banda, en les plantes 
d’habitacions (plantes 1, 2 i 3) i 
la planta sota coberta, es va pro-
cedir a treure les poques divisi-
ons que quedaven dempeus, així 
com el paviment. La deficiència 
estructural dels elements horit-
zontals amb guerxament gene-
ralitzat dels forjats i la demanda 
d’una sobrecàrrega de 1.000 kg/
m2 es va resoldre amb la super-
posició d'elements modulars de 



SUBSTITUCIÓ DE L’HABITATGE 
UNIFAMILIAR

El conjunt de l’Hotel Rosaleda 
contenia un habitatge unifami-
liar bastit als anys vuitanta del 
segle passat, a la cantonada 
nord-oest del garatge sobre la 
terrassa del mateix. 

Es tractava d’una edificació 
d’una sola planta de poca qua-
litat constructiva i encara menys 
arquitectònica, que no tenia res 
a veure amb l’Hotel. Cober-
ta amb xapes de fibrociment, 
presentava un alçat revestit de 
pedra i unes façanes posteriors 
semi acabades. Interiorment ab-
sorbia les obertures amb arcs 
rebaixats de l’ampliació de la 
sala d’estar de l’Hotel.

Es va procedir a eliminar tota 
aquesta edificació i substituir-la 
per una construcció neta, cúbi-
ca, que s’estira sobre el pati. 

Es tracta d’un volum pur i mini-
malista que no vol competir amb 
l’Hotel ni s’agafa al cos central. 

A més, es va voler recuperar la 
sensació de zona porxada que 
sempre va tenir la terrassa del 
garatge. Per aquest motiu l’edi-
fici es cobreix amb una coberta 
planta que es tanca lateralment 
amb una paret de vidre talment 
com si fos un simple aixopluc. 

Per accentuar aquesta sensació 
de lleugeresa el volum es reves-
teix amb un parament lleuger 
que, a més, no toca a terra. 
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fusta micro laminada que, a més, 
va servir d’acabat final. D’aques-
ta manera es descarregaven 
els forjats actuals i, en conser-
var-los, atirantaven provisionals 
les façanes mentre introduïa el 
nou element estructural, alhora 
que restava com a testimoni dins 
el mateix edifici, sense generar 
més residus. Aquesta solució 
simplifica la intervenció, redueix 
al mínim la substitució de les bi-
gues molt malmeses. Era neta 
i reversible en ser construcció 
seca que opera per simple recol-
zament. Totes les instal·lacions 
aniran amagades entre els falsos 
sostres i els doblats de paret que 
tancaran l’espai interior.

"UNA 
CONSTRUCCIÓ 

CÚBICA; UN 
VOLUM PUR I 
MINIMALISTA"



 Aquest volum acaba l’espai del 

pati amb un altre element cúbic 

que es combina amb la resta de 

l’ampliació. Seguint les indicacions 

del decret que recull els criteris 

que han de regir la intervenció en 

l’Hotel Rosaleda aquesta edifica-
ció té 5 m d’amplada i tota la llar-
gada de la mitgera. 

Es va pensar en acabats similars a 
la part porxada descrita en el punt 
anterior, per unficar el conjunt. 

L’espai es va generar a través 
d’una volta catalana portant per 
seguir la mateixa tècnica que va 
bastir l’edifici com a homenatge. 
Aquesta edificació connecta amb 
les plantes inferiors pel nucli de 
comunicació vertical de la mitge-
ra de ponent que forma del nou 
volum que tanca el pany de paret 
de l’immoble veí.

NOU VOLUM A LA MITGERA

Tal com acabem de comentar es 
va aixecar un últim volum en la 
mitgera de l’edifici d’habitatges 
del costat de ponent.
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PROJECTE: REHABILITACIÓ ANTIC ROSALEDA MINISTERI DE CULTURA · ENCAMP

ARQUITECTES: ENRIC DILMÉ · XAVIER ORTEU · JORDI VIDAL

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: XAVIER BEAL. BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS 

CONSTRUCTORA FASE I i III: UTE CEVALLS / LOCUBSA

CONSTRUCTORA FASE II: UTE CONSTRUCCIONS MODERNES / COANSA 
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"L’ESPAI ES 
VA GENERAR 

A TRAVÉS 
D’UNA VOLTA 
CATALANA"



UTE ROSALEDA     //     FASE I - FASE III

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

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

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

www.cmodernes.com

Ptge. Antònia Font Caminal, 1· despatx 501C
AD700 Escaldes-Engordany
Tel.  (+376) 811 000
info@coansaandorra.com 

www.coansaandorra.com

UTE ROSALEDA FASE 2



ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

DILMÉ I BEJARANO, Enric
Av. Fiter i Rossell, 109

Baixos, local 2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY

Tel. 869558
enricdilme@enricdilme.com

www.enricdilme.com

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

VIDAL I QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol

AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865924

th0019@gmail.com
www.th19arquitectes.com

PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

jordi vidal quílez
arquitecte

th19
orteu r iba
a r q u i t e c t e s

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

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:

enginyeria d’estructures



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

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

Fibra de 

carboni

Aïllamentss

Impermea-

bilitzacions

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

Impermeabilització de fonaments, 

terrasses i cobertes planes

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS MULTICAPA EPOXI

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

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 

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

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

SERRALLERIA INDUSTRIAL  ·  FUSTERIA D’ALUMINI I ACER INOXIDABLE

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

Botiga: Av. Nacions Unides, Ed. Prat de Patrona · AD700 Escaldes-Engordany  ·  Tel. +376 80 25 80
Magatzem: CG2, Nou Vial Estació de Servei Terres de l’Obac, Nau 2 · AD200 Encamp · ofijet@ofijet.com · www.ofijet.com

#SomJocor

Calefacció & Climatització



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, POSADA EN VALOR I REHABILITACIÓ 
DE L’HOTEL ROSALEDA D’ENCAMP

www.bellacer.com

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

Vàlvules i actuadors 
Termòstats d’ambient 
Sondes
Termòstats de seguretat 
Actuadors de comporta 
Variadors de velocitat 
Comptadors

Industrial col·laborador de les obres de conservació, posada en valor i rehabilitació de l’Hotel Rosaleda d’Encamp

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

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

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra) · Tel. 722 237  · Fax. 724 003 · cristallerianouestil@andorra.ad
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BASE COEX 
I NOVES DEPENDÈNCIES 

DELS BANDERS

Text: Guinjaume Arquitectura i Paisatge · Fotos: Adv

La nova ubicació per a la base del 
COEX i les noves dependències del 
Cos de Banders, ocupa una posi-
ció central en la geografia del país 
amb una connexió directa a les 3 
valls principals. Però alhora, aques-
ta connectivitat afegeix complexi-
tat al projecte en haver-hi tres vials 
que creuen la parcel·la en diferents 
nivells degut a la proximitat del nus 
viari del túnel dels Dos Valires.  

L'ADV # ARQUITECTURA092

"L’EDIFICI, TOT I ESTAR 
RESOLT AMB UN ÚNIC 

MATERIAL, TÉ UN 
ASPECTE CANVIANT 
AMB UNA VIBRACIÓ 

CROMÀTICA"

Murals realitzats per la Samantha Bosque >



Es proposa un edifici que ocu-
pa els buits que queden entre 
vials amb un sòcol semisoter-
rat que uneix tot l’edifici. En les 
dues plantes del sòcol, s’hi ubi-
ca el taller de vehicles lleugers, 
els espais d’emmagatzematge, 
aparcament i altres programes 
que no requereixen tanta llum 
natural. 

En la planta baixa, situada a ni-
vell del vial secundari que tra-

vessa la parcel·la i el riu, hi ha 
el taller de vehicles pesats i l’ac-
cés. La situació dels tallers de 
maquinària pesada a nivell del 
vial permet un accés fàcil i di-
recte per als vehicles amb poca 
maniobrabilitat, tenir zones d’es-
pera i aparcament exteriors. 

Finalment es reserva la planta 
superior, que ja treu el cap per 
sobre del nus viari, per situar-hi 
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CONCEPTE
Plataforma a nivell del vial 
secundari per maniobra 
de vehicles pesats sense 
interrompre el trànsit.

Gàlib màxim de la parcel·la per tenir 
els tallers a nivell i amb 8 m d’altura 
lliure.

Sòcol inferior per emmagatzematge 
i aparcament de vehicles lleugers 
deixant altura pel pas i treball de 
vehicles de càrrega.



l’espai d’oficines del COEX i els 
banders amb uns espais més 
oberts al paisatge i a la llum na-
tural.

En el projecte s’han adoptat  
diverses estratègies energèti-
ques per reduir la demanda de 
l’edifici i les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 

En primer lloc, s’ha utilitzat un 
bloc de formigó cel·lular aïllant, 
que és més lleuger, i incorpora 
menys energia en la fabricació 
que el bloc de formigó conven-
cional; tant a la façana, com per 
separar zones de programa cli-
matitzades, dels espais d’apar-
cament i emmagatzematge no 
climatitzats. 
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L’EDIFICI HA ESTAT PENSAT PER ALS VEHICLES, PER AQUEST 
MOTIU, MANTÉ LES GEOMETRIES FLUIDES I CIRCULARS DE LA 
VITALITAT QUE L’ENVOLTA.

S’han utilitzat pous de llum que 
travessen la planta d’oficines 
per incrementar la llum natural 
en el taller de vehicles pesats. 

La coberta s’ha realitzat vege-
tal amb una plantació extensi-
va de sedum que absorbeix el 
CO2 de l’atmosfera i retarda 
el recorregut de l’aigua de les 
pluges. 

La materialització de l’edifici 
s’ha dissenyat amb un tan-
cament metàl·lic prefabricat i 
lleuger que fragmenta la nova 
construcció en franges horit-
zontals. 

D’aquesta manera es canvia la 
percepció de la mida de l’edifi-
ci, es perd l’escala, per tal que 
sembli més petit i s’integri a 
l’entorn. 
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PROJECTE: NOVA BASE DEL COEX I LES NOVES DEPENDÈNCIES DEL COS DE BANDERS

ARQUITECTE: GINJAUME ARQUITECTURA I PAISATGE

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: XAVIER BEAL / BEAL AEC ENGINYERIS CONSULTORS

CONSTRUCTORA: PROGEC

La volumetria es va esglaonant 
per adaptar-se a les línies de-
finides pels vials que creuen la 
parcel·la fins a la franja inferior, 
en contacte amb el riu, realitza-
da amb formigó per solucionar el 
contacte amb el terreny i la pro-
ximitat de l’aigua. 

La xapa que conforma la façana 
té una geometria asimètrica que, 
en girar-la en cada franja, té una 
variació de brillantor i tonalitat. 

En ser vist des d’un vehicle en 
moviment, l’edifici, tot i estar re-
solt amb un únic material i color, 
té un aspecte canviant amb una 
vibració cromàtica i variabilitat. 

"LA VOLUMETRIA ES 
VA ESGLAONANT PER 

ADAPTAR-SE A LES 
LÍNIES DEFINIDES PELS 
VIALS QUE CREUEN LA 

PARCEL·LA"

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



ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
DE LA NOVA BASE DEL COEX I LES NOVES DEPENDÈNCIES DEL COS DE BANDERS
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enginyeria d’estructures

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

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA BASE DEL COEX I LES NOVES DEPENDÈNCIES DEL COS DE BANDERS INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA BASE DEL COEX I LES NOVES DEPENDÈNCIES DEL COS DE BANDERS

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

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

El Grup Tecnisa ha participat en el projecte de la nova Base del COEX, 
executant les instal·lacions d’electricitat, control i comunicacions, calefacció, ventilació i lampisteria. 

CIMSA

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3 · AD500 Santa Coloma · Andorra · Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.ad
ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS, PAVIMENTS I PINTURES D’APARCAMENT
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad



100% 
RENOVAT

ANDORRA 2000 / CARREFOUR

Text: Juli PEÑA / Arquitecte Tècnic. Enginesa · Fotos: ADV

Des de feia temps que s’estava plantejant 
fer una canvi en el Centre Comercial 
Andorra 2000, i aquest 2020 ha estat l’any 
de la seva renovació.  Obertura cap al 
carrer Bonaventura Riberaygua, un obrador 
de pa nou, la cafeteria Bon Appèttit i 
l’acord amb la cadena de supermercats 
Carrefour ha fet que es pugi considerar el 
centre comercial com 100% renovat.

La renovació del centre ha estat total, no 
només a l’exterior amb la façana i el canvi 
de nom, sinó una més important que es 
l’interior.

La reforma s’ha dividit en tres fases.

0105L'ADV # ARQUITECTURA
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PRIMERA FASE
Una primera fase, que ha con-
sistit en la substitució de les es-
cales mecàniques d’accés a la 
primera planta, la instal·lació d’un 
ascensor adaptat per a minus-
vàlids i modificar l’obertura del 
centre comercial cap al carrer 
Riberaygua.

Aquesta fase corresponia a una 
dels objectius de la Direcció del 
Centre, donar més protagonisme 

a la primera planta i potenciar la 
zona comercial del carrer Ribe-
raygua, donant-li un accés cen-
tralitzat més gran, i fent que el 
comerç de proximitat amb veïns 
i residents al país sigui un dels 
pilars comercials del Centre.

SEGONA FASE
En la segona fase es pretenia 
donar un cop d’efecte impor-
tant i aquest objectiu s’ha asso-

lit amb escreix, amb la reforma 
interior del centre. 

D’una banda modificacions interi-
ors amb la renovació dels prestat-
ges i la redistribució dels matei-
xos, canvi d’ubicació de les caixes 
de cobrament, substitució de la 
il·luminació, que ha comportat 
amplitud de passadissos, millora 
de l’oferta de productes i un as-
pecte molt important, que l’usuari 
se senti còmode comprant.



TERCERA FASE
Amb aquesta part es completa 
la transformació total del centre, 
amb la renovació de les façanes 
de l'avinguda Tarragona i del 
carrer Bonaventura Riberaygua, 
aconseguint un canvi d’imatge 
total, on es pot veure l’acord as-
solit amb Carrefour.

Amb aquesta renovació, el Cen-
tre Comercial Carrefour-Andorra 
2000 pretén seguir sent un re-
ferent en el sector comercial del 
país. 

I d’altre banda un afegit a 
l’estratègia comercial del 
centre, amb la creació d’un 
espai únic com l’obrador de 
pa, el qual assegura donant un 
amplia gamma de productes 
relacionats amb la rebosteria 
i brioxeria, i la creació del 
que es consideraria la joia de 

la corona d’Andorra 2000, la 
cafeteria “Bon Appétit”. Un 
espai de 400 m2  amb entrada 
i sortida a l’exterior i connectat 
al centre comercial, on s’ha 
aconseguit crear un espai, 
perquè abans o desprès de les 
compres, els clients es puguin 
relaxar.

PROJECTE: 

REFORMA ANDORRA 2000 / CARREFOUR

ARQUITECTE / ARQUITECTE TÈCNIC: 

FERRIZ ARQUITECTURA / ENGINESA JULI PEÑA

ENGINYERIA: ENGINESA-XAVI ESPÀRRACH

CONSTRUCTORA: SIDECO

L'ADV # ARQUITECTURA0108

"... AMPLITUD DE 
PASSADISSOS, 
MILLORA DE LA 

PRESENTACIÓ I LA 
COMODITAT DE 

L'USUARI"



“L’OBJECTIU HA 
ESTAT TROBAR 

L’EQUILIBRI ENTRE 
DISSENY, PREU I 

ACCESSIBILITAT PER 
A TOTHOM.

0111L'ADV # INTERIORISME

PRACTICITAT 
I ESTÈTICA

BON APPÉTIT  ·  CARREFOUR / ANDORRA 2000

Text: redacció · fotos: Ò.LL.

Durant els últims anys, hi ha un corrent 
molt important de decoració i interiorisme 
en el món de la restauració. S’han de 
tenir en compte molts factors, en aquest 
cas, parlem d’una cafeteria amb molt de 
trànsit, per tant, la col.locació del mobiliari 
i de cada element s'ha de treballar en 
concordança amb l’activitat del local, 
perquè tot funcioni correctament, tant per 
els treballadors com per els clients. 

Pot ser aquesta combinació d’eficiència i estètica 
és la part més complicada d’aquest projecte: “ la 
complexitat de fer-ho simple”.

Estem parlant de la nova cafeteria del Carrefour / 
Andorra 2000, que ara s'anomena “Bon Appétit”, 
projecte de l’interiorista Laura Torres.



La idea és que l’espai sigui més 
flexible, que es pugui convertir, i 
moure els elements del mobili-
ari, per obtenir el millor resultat.

L’objectiu d’aquest nou projecte 
ha estat, mantenir el trànsit ac-
tual amb la idea de guanyar més 
afluència. Encara que es canvia 
de format i d’ubicació, es con-
tinua amb la política comercial 
del Centre. 

Si pensem en el públic de l’An-
dorra 2000, s’ha de pensar en 
la seva filosofia de 100% preus 
baixos (lema d’empresa). Però 
si li afegim la seva privilegiada 
ubicació, l’oferta tant de menjar 
(ja siguin esmorzars, dinars o 
berenars) com de les diferents 
franges horàries disponibles, es 
pot obrir un ventall de clients 
molt més ampli. 

Tot això gràcies a la disposició 
funcional del local, tant amb 

taules i cadires altes, com taules 
baixes i bancs correguts per do-
nar suport i flexibilitat als grups 
grans. 

D’altra banda, els materials tam-
bé treballen d’acord amb la fun-
cionalitat del local, ja que s’han 
utilitzat símils de ciment i fusta 
amb tons foscos, que li donen la 
part càlida. 

També  s’ha jugat amb notes de 
color una mica més provocatius, 
com són el verd i el groc, i on 
el mobiliari aporta un paper més 
informal contrastant amb la part 
més seriosa del local.

“L’ afany era trobar l’equilibri en-
tre disseny, preu i accessibilitat 
per a tothom. Que qualsevol 
tipus de públic es trobi a gust  
dins de la cafeteria; ja siguin 
pares amb nens, gent gran, gent 
mes jove...” Segons ens explica 
l’interiorista.

S’han col.locat  uns vinils que 
capten l’atenció i  ens mostren 
l’oferta gastronòmica. 

I el toc d’originalitat l’ofereix els 
paravents de ferro (conformats 
en espiral com els dels encofrats 
de l’obra), fets exclusivament per 
a aquest projecte per delimitar 
l’espai, vestits amb plantes, que 
aporten natura i frescor al local.

Els circuits que separen les zo-
nes de venda, barra i de sala, 
estan marcats a terra i parets. 

PROJECTE: 

BON APPÉTIT · CARREFOUR / ANDORRA 2000

INTERIORISME: LAURA TORRES

LA IL·LUMINACIÓ, 
A LES ZONES DE 
TRÀNSIT ÉS UNA 
MICA MÉS INTEN-
SA, I A LA ZONA 
MENJADOR, ELS 
LLUMS SÓN MÉS 
TÈNUES, PER FER 
L’ESTÀNCIA EL 
MÉS CÒMODA 
POSSIBLE.
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Plaça del Consell 6,
Baixos

AD200 Encamp
Principat d’Andorra

T (+376) 861 790
 sideco@sideco.ad

ELECTRICITAT



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA RENOVACIÓ DEL ANDORRA 2000 / CARREFOUR / BON APPÉTIT

www.siepandorra.com

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

Façanes amb  panells composite: lleugeresa, capacitat 
d’utilitzar formats grans, gran planimetria, i grans possibilitats 
de transformació i instal·lació (mecanitzat, plegat, perforat i 
corbat), sense perdre les seves característiques tècniques.
Portes de vidre automàtiques per freqüència d’ús alt, per a: 
edifi cis administratius, de grans magatzems, botigues, hotels, 
hospitals, farmàcies, ... 

VIDRES   PERSIANES   FINESTRES   PORTES AUTOMÀTIQUES   FERRO   FAÇANES

Av. Verge de Canòlich, 26 · AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra)
chantalperr@andorra.ad    ·   T. 843 717



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA RENOVACIÓ DE L’ANDORRA 2000 / CARREFOUR INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA RENOVACIÓ DEL ANDORRA 2000 / CARREFOUR / BON APPÉTIT

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

Schindler

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

Neix de la nostra
experiència de 75
anys en el sector.
Som un Grup Industrial dedicat a 
oferir solucions globals de fleca i 
pastisseria, al sector hoteler, 
càtering, col·lectivitats i retail.

www.salva.es
Juanvi Bonastre (grans comptes, franquícies i snacking) 
Tel. (+34) 619 469 769 mail: juanvi.bonastre@salva.es
Natxo Colomer (responsable hotels) Tel. (+34) 629 434 138 mail: nacho@salva.es
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VOLUM GEOMÈTRIC
PRINCIESPORT · SANTA COLOMA

Text: Jordi Batlle, arquitecte · Fotos: ADV

Princiesport és un ambiciós projecte de club multiesportiu i social que va néixer 
al voltant del tennis i el pàdel, que es complementa amb un gimnàs, una zona 
de Spa i serveis de restauració.
El projecte es remunta a l'any 2016, en què el promotor Miguel Lao va arribar 
a un acord amb la propietat dels terrenys, on feia anys que s'havia establert el 
Club Tennis Santa Coloma i també la Piscina Riberaygua. El projecte comportava 
la transformació total de la zona, destinant una superfície de gairebé 10.000 m² 
a un programa centrat en l'esport, les relacions socials, i sobretot en les famílies 
del país: 6 pistes de tennis, 5 pistes de pàdel cobertes, més una descoberta, 2 
edificis (un d'ells dedicat a les activitats de fitness i wellness, i un altre destinat 
a un públic infantil), espais verds i segurs de 1500 m² i zona d'aparcament.



L'edifici del club és un edifici 
singular que acull la recepció, 
l'àrea de restauració, vestuaris, 
el gimnàs i l'Spa.

La planta baixa de Princiesport, 
amb una superfície total de 
1050 m², la compon un espai 
per a la recepció, àrea de res-
tauració amb una gran terrassa 
i en un extrem, una sala de Pi-
lates Reformer.

A la primera planta es troba el 
gimnàs modern de Princiesport, 
amb 500 m², sala de Cycling i 
zona de fitness amb les tecno-
logies més avançades. 

Pel que fa a la segona planta, 
consta d'una sala polivalent 
d'activitats dirigides i de zona 
wellness, amb Spa, hammam, 
sala de massatges i un solàri-
um, on els socis podran gaudir 
d'unes vistes extraordinàries.

La façana de l'edifici s'obre al 
jardí i té una geometria corba-
da revestida de vidre. Les altres 
façanes estan cobertes d'un 
sistema d'aïllament tèrmic per 
l'exterior (SATE), amb un aca-
bat en monocapa blanc.

La geometria de l'edifici permet 
que des dels espais interiors es 
tingui una vista completa de to-
tes les pistes i instal·lacions.

L'ADV # ARQUITECTURA0122



El volum de la segona planta, 
amb una estructura de fusta, 
el compon un element singular 
revestit amb vidre i PVC.

D’altra banda, Princiesport dis-
posa també d'un edifici desti-
nat a les escoles esportives i 
als infants. 

0125L'ADV # ARQUITECTURA



En aquest edifici hi trobem tant 
els vestuaris infantils com una 
zona d'estudi, espai Tik Tok i un 
espai dedicat als esports.

Al costat de les pistes hi ha una 
zona verda de 1.500 m², situa-
da molt a prop del riu i orienta-
da perfectament al Sol. Aquest 
espai de jardí està pensat per 
acollir esdeveniments esportius 
i socials. Però no només això, ja 
que també és la zona de lleure 

del club, sent alhora una exten-
sió natural del bar i el restaurant.

La coberta de les pistes de pà-
del va suposar un repte per re-
soldre estructuralment com es 
podrien incloure diversos focus 
lumínics molt grans, en el mínim 
de pilars possibles i adaptant la 
geometria al mòdul bàsic de 
coberta tridimensional que po-
dia oferir el fabricant.

El resultat és una coberta de 
1.600 m², que es va muntar a 
terra, per seccions, i que es van 
aixecar amb grues. 

0127L'ADV # ARQUITECTURA0126

"LA GEOMETRIA DE 
L'EDIFICI PERMET QUE 

DES DE L'INTERIOR 
ES TINGUI UNA VISTA 
COMPLETA DE TOTES 
LES INSTAL·LACIONS"

PROJECTE: PRINCIESPORT SANTA COLOMA

PROPIETAT DELEGADA: GESPRO

ARQUITECTURA: 

JORDI BATLLE, ARQUITECTE

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: 

XAVIER BEAL. BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS

CONSTRUCTORA: CEVALLS 



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

genmat@genmat.ad
www.genmat.ad

Vinculats al món de l’esport proporcionem un servei 
integral en l’assessorament i desenvolupament de 
projectes esportius i del sector del Wellness i Fitness, 
tant en l’àmbit particular com professional.

Equipem i mantenim zones esportives, gimnasos i 
vestuaris amb les millors marques del sector.
 

PROPIETAT DELEGADA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL PRINCIESPORT · SANTA COLOMA

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL PRINCIESPORT · SANTA COLOMA

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

IL·LUMINACIÓ DEL PRINCIESPORT

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:

ESPECIALISTES EN FAÇANES, IMPERMEABILITZACIONS, PAVIMENTS I AÏLLAMENTS

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL PRINCIESPORT · SANTA COLOMA

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

AV. SANTA COLOMA 60

ANDORRA LA VELLA 

AD500 ANDORRA 

T +376 807085
tresestudi@tresestudi.com 

www.tresestudi.com
ESTRUCTURES DE FUSTA

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 Mirador 
d’Encamp, 1 · Local 1

AD200 Encamp 
Tel. +376 34 44 24

tecsan2.0@andorra.adLloga’m, on tu vulguis.
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EMPRENEDORIA 
I ESTIMULACIÓ DEL TALENT

HIVE FIVE

Text: redacció · Fotos: ADV

0135L'ADV # INTERIORISME

Hive Five és un coworking 
emplaçat al bell mig 
d’Andorra la Vella, de 
6 plantes i prop dels 
1.200m2 Aquest nou 
espai és una iniciativa 
d’Univers BOMOSA 
d'impulsar empreses, des 
del punt de vista de la 
innovació, la sostenibilitat 
i la solidaritat, per tal de 
convertir Hive Five en un 
aliat en la diversificació 
econòmica, l’emprenedoria 
i l’estimulació del talent del 
Principat, i fer possible que 
les empreses ubicades a 
Hive Five puguin domiciliar 
la seva seu social al cowork.

PROJECTE: EDIFICI BOMOSA-ALBA / HIVE FIVE 

ARQUITECTURA: ENGITEC SA / PERE ESPUGA

INTERIORISME PLANTES 1 a 5: QUARTET

INTERIORISME PLANTA 6: PEP CAMPENY

CONSTRUCTORA: SIDECO
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HORITZONTALITAT
EDIFICI BOMOSA-ALBA / HIVE FIVE

Text: Engitec · Fotos: Ò.LL.

El resultat de l’ampliació de la 
planta àtic, va ser una espai habi-
table de 140 m2, en una part, 50 
m2, a doble altura, i una terrassa 
perimetral de 1,20 m. d’amplada, 
i va quedar, a la cantonada, una 
coberta transitable d’uns 20 m2.

El projecte global de coworking 
queda distribuït de la següent 
manera: els tres primers nivells, 
s’han dedicat pròpiament a 
coworking. Integren zones diàfa-
nes, amb taules col·lectives i uni-
tats de despatxos mínims. Sales 
i zones de reunió obertes, call-
rooms, un office bàsic per planta 
i els serveis  corresponents. 

La quarta s’ha dedicat a sales de 
reunions, de diferents formats, a 
llogar per hores, inclosa una sala 
de videoconferències. S’han trac-

tat les divisions d’acord amb l’ús  
previst i amb els equipaments 
adients. 

A nivell d’interiors, es va optar per 
materials senzills i homogenis. 
Parquet de vinil, muntat a "testa", 
sense clic, per la seva estabilitat 
i resistència als agents químics. 
Gràcies a les seves caracterís-
tiques, permet revestir tota la 
superfície, sense talls ni canvis, 
àdhuc zones humides com els 
serveis i els offices. 

Les divisions interiors estan fetes 
amb placo-platre, amb un gruix 
total de 98 mm, amb el corres-
ponent aïllant de llana de roca. 
Els espais destinats a despatxos 
tancats, s’han resolt amb vidre la-
minat 5/5, col·locat directament 
a l’obra, sense perfils, excepció 

L’edifici Bomosa-Alba, es troba 
situat en una parcel·la en forma 
de triangle rectangle, definit per 
l’Avinguda Dr. Mitjavila, la sortida 
de l’aparcament del Pasturé i la 
mitgera de l’Hotel Màgic, del qual 
n’és la continuació. 

Presenta uns trets interessants, 
atès que és una mostra tardana 
d’arquitectura racionalista i 
adopta alguns dels postulats 
de Le Corbusier. L’estructura 
exempta, amb els pilars reculats 

respecte a la façana, i les finestres 
corregudes, de manera que la 
façana actua com una pell. L’escala 
esta marcada com un tall vertical 
amb un pla endarrerit, fistonejat 
de finestres verticals, que no 
guarden relació amb la distribució 
interior. Una façana molt correcta, 
en la seva senzillesa. La planta 
es presentava compromesa, atès 
que acaba en un angle molt agut, 
menys de 30º, que ja s’havia resolt 
en origen amb un radi, que fa el 
vèrtex habitable. 

L’edifici de cinc plantes, d’uns 200 
m2, totes iguals, i la coberta en for-
ma de terrat pla, transitable.  Per-
metia aixecar un altre nivell, per 
sobre del terrat,  tot i que per la 
volumetria, només es podria ocu-
par parcialment la superfície total. 
Una part d’aquesta nova edifica-

ció, podia assolir una sobreeleva-
ció, encara que no donava sufici-
ent altura per fer dos nivells.

El projecte d’arquitectura, es va 
encarregar a Engitec, Pere Es-
puga i Josep Maria Planes, en 
col·laboració amb Quartet, Josep 

Maria Mangot, que es qui es va 
fer càrrec dels interiors de les 
plantes 1, 2, 3, 4 i 5.

Es va decidir fer l’ampliació, mit-
jançant estructura metàl·lica i 
forjats col·laborants, per reduir el 
pes i el temps d’execució. 

L'ADV # ARQUITECTURA0136

JOSEP M. MANGOT



Josep Mª Mangot i Canals

interiorista

C/Bonaventura Armengol, 15 · 4t, 8a
AD500 Andorra la Vella

+376 801 616 / 323 902

quartet@andorra.ad

Josep Mª Mangot i Canals

interiorista

C/Bonaventura Armengol, 15 4art 8ena
Ad500 Andorra la Vella

376 801 616/323 902
quartet@andorra.ad
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del costat superior, atès, que com 
que no es va rectificar el sostre, 
calia absorbir els desnivells pro-
pis dels encofrats. Es va prendre 
la decisió de fer les portes dels 
despatxos amb fusta, en lloc de 
vidre, per millorar-ne les condici-
ons fòniques dels espais. 

La instal·lació elèctrica es va fer 
tota vista, conduïda amb safa-
tes de «barnilla» metàl·lica. L’aire 
condicionat, per conductes en les 
zones diàfanes i mitjançant splits 
en els despatxos, per poder inde-
penditzar-ne l’ús. La il·luminació 
es va resoldre, mitjançant cin-
tes de leds, allotjades en perfils 

d’alumini quadrats, suspesos 
amb cables, amb un difusor, per 
millorar-ne la qualitat lumínica i 
l’eficiència.

Es va optar per pintar les plantes 
en diferents tonalitats de color 
gris, amb una gamma suggerida 
per la propietat. 

Els serveis es van resoldre a base 
de la col·lecció The Gap de Roca. 
Sanitaris penjats, amb la cisterna 
oculta, i lavabos a joc. Els urinaris 
model Chic, també són de Roca. 
Les parets es van revestir par-
cialment, buscant una execució 
econòmica i intencionadament 

senzilla, amb rajola de València 
blanca, de 15 x 15, que es va 
rejuntar en negre, a sol·licitud de 
la propietat. Les divisions dels 
banys es varen fer per mitjà de 
mampares de prefabricats de 
compacte fenòlic.

La planta quarta, presenta un 
tractament diferent, donat la seva 
funció d’acollir les sales de reuni-
ons, en les que s’havia de garan-
tir la confidencialitat. Els tanca-
ments  transparents es varen fer 
amb mampares prefabricades, 
emmarcades amb alumini, amb 
una combinació de vidres lami-
nats de diferents gruixos, amb là-
mines de butiral Silence, formant 
càmera. Els envans es van aïllar 
acústicament, per reduir la trans-
missió del so. 

El mobiliari, es va definir fent ser-
vir algunes peces estàndards, 
lockers i armaris, i fent a mida els 
plans de treball col·lectius, adjudi-
cant a cada coworker, un espai de 
1,20 x 0,60 m. El modulat base es 
de 1,20 x 1,20 m, per una millor 
optimització dels estàndards dis-
ponibles i les taules es fan ser-
vir pels dos costats. L’estructura 
metàl·lica està feta a base d’es-
tàndards modificats en funció del 
disseny, i pintada al forn.

Els extrems que toquen a la fa-
çana, estan tallats al biaix, amb el 
mateix angle que el de la faça-
na de l’edifici. L'altre extrem, allà 
on és possible, s’acaben amb un 
punt rodó, que crea una zona de 
reunions improvisada. 

Els sobres estan fets amb taulers 
de 25 mm de gruix aplacats amb 
melamina. Cada lloc de treball 
disposa d’un buc, per disposar 
objectes personals, que fa de su-
port, amb les estructures abans 
esmentades, i una bateria d’en-
dolls encastat sobre la taula, per 
poder-hi connectar els ginys de 
treball, portàtils, mòbils etc. 

Els lavabos es van tractar amb 
més cura, amb aplacats sencers 
de Neolith, combinats amb pa-
rets pintades. 

En la rehabilitació de l’immoble, 
es va plantejar la necessitat de 
pintar la façana, i ja que es feia, 
intentar donar-li un tret distin-
tiu, que fes reconeixedor l’edifi-
ci, convertint-lo en un referent 
arquitectònic. Es va acceptar la 
proposta de Quartet, inspirada 
en la catedral de Siena, un sim-
ple barrat en dos tons de gris, 
que aportant horitzontalitat a 
l’edifici, allargant-lo visualment, i 
separant-lo del complex del l’Ho-
tel Màgic.

En el procés de les obres, es va 
aconseguir suprimir les barre-
res arquitectòniques, fent arribar 
l’ascensor a peu de carrer, modi-
ficant l’accés original, que com-
portava graons, i fins i tot una 
plataforma elevadora per cadires 
de rodes.

Les obres han comportat un seguit 
de actuacions, per independitzar 
l’edifici de l’Hotel Màgic,  discrimi-
nant serveis, aigua, llum, etc. 
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ARQUITECTURA: 

ENGITEC SA / PERE ESPUGA



ESPAI 
PRIVILEGIAT

6a PLANTA · SKYLINE HIVE FIVE

Text: Pep Campeny · Fotos: Pep Campeny / Ò.LL.

"L’interiorista és com 
un actor, cada obra és 
diferent i ens adaptem 
al guió. L’estudiem 
i oferim el millor de 
nosaltres." 
PEP CAMPENY

Projecte meditat, elaborat i a la 
recerca de la millor opció.

L‘intervenció del projecte s’ini-
cia a façana amb un directo-
ri que presenta les diferents 
funcions de cada planta i que 
s’identifiquen amb uns grans 

números i codi cromàtic dins 
una gamma de grisos, donant 
una connotació elegant i d’or-
dre al conjunt del edifici BO-
MOSA – ALBA. 

A la sisena planta d’uns 200 
m2, ens trobem en un espai 

privilegiat on l’exterior i les vis-
tes, contribueixen al valor de la 
mateixa.

Distribuït amb l’objectiu de fo-
mentar les diferents propostes 
laborals i el treball col·lectiu, 
s’ha creat una atmosfera que 
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convida als coworkers a pro-
moure l’intercanvi de projectes.

Espai net, pur i acollidor on po-
der gaudir d’un àpat a partir de 
la oferta gastronòmica propo-
sada, i accedint a tots els seus 
serveis a través de la telefonia 
de l'usuari, mitjançant la tecno-
logia que ens ofereix la domò-
tica. 

+376 326 335> pep@pepcampeny.comÇ
Ordinopep campeny interiorista

ARQUITECTURA: 

ENGITEC SA / PERE ESPUGA



ARUIQTECTURA & ENGINYERIA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL COWORKING HIVE FIVE

Plaça del Consell 6,
Baixos

AD200 Encamp
Principat d’Andorra

T (+376) 861 790
 sideco@sideco.ad

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

ARQUITECTURA
· Habitatge unifamiliar
· Habitatge plurifamiliar
· Equipaments
· Reformes i sostenibilitat
· Concursos
· Oficines
· Espais públics
· Equipaments industrials
· Espais comercials

URBANISME I 
PLANTEJAMENTS
· Planejament general
· Planejament derivat
· Reparcel·lacions
· Estudis de detall

ENGINYERIA CIVIL
· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació i 
obra civil
· Geologia i geotècnia
· Excavacions i sosteniments
· Túnels
· Hidrologia i hidràulica

ENGINYERIA 
D’INSTAL·LACIONS
· Electricitat, domòtica
· Climatització, fluids
· Projectes de gas
· Contra incendis
· Energies renovables
· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa 
temperatura
· Solar fotovoltaica
· Solar tèrmica
· Biomassa
· Xarxes informàtiques
· Sistemes de seguretat
· Audiovisuals
· Sanejament, depuració
· Piscines

PERITATGES I 
VALORACIONS

Urb. de Les Costes,13 · Baixos · AD500 Andorra la Vella
T 72 22 86 · pbalanca@andorra.ad



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL COWORKING HIVE FIVE INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL COWORKING HIVE FIVE

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

ESPECIALISTES EN PARQUETS, IMPERMEABILITZACIONS I PINTURA DE FAÇANES

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

C/ de la Tartera
Camp Riberaygua s/n
AD500 Santa Coloma
Mòb. +376 630 351
Tel. +376 720 013
c.unio@andorra.ad

www.cristalleriesunio.com
 



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL COWORKING HIVE FIVE

www.siepandorra.com INTER
F U S T E R I A
fusta

Passatge d’Enclar, s/n · Nau 3 · Zona Industrial Armengol · AD500 Santa Coloma  T +376 804 440
interfusta@andorra.ad

CORTINES TÈCNIQUES · PERSIANES I LA SEVA MOTORITZACIÓ
TENDALS · SECCIÓ DE TAPISSERIA I CORTINATGE

Av. Verge de Canòlich, 78 · AD600 Sant Julià de Lòria · Tel. 84 29 29 · persianesurgell@andorra.ad
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 CONNEXIÓ 
CASA/NATURA

REFORMA INTERIOR DE CASA ADOSSADA A ENGOLASTERS

Fotografies i text: MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

Un habitatge amb una situació privilegiada i amb unes vistes immillorables,
Una reforma que pretén reflectir la connexió entre els seus habitants i la natura, 
entre la casa i el seu entorn, situat al límit entre cel i terra.
La casa, amb una materialitat i acabats massa freds, i poc relacionats amb la seva 
situació al mig de la muntanya, amb una distribució poc adaptada a les necessitats, 
es reforma totalment per transformar-la amb una llar càlida, adaptada en relació 
amb el seu entorn. Per a això, s'utilitzen acabats de fusta amb molta textura, blanc 
trencat mate i ferro negre per donar-li contrast.
Un dels elements principals del projecte va ser crear una connexió vertical de 
fusta, tipus filtre que evoca la verticalitat i materialitat dels boscos propers i 
reforça aquesta situació privilegiada entre cel i terra.



L’habitatge es divideix en quatre 
plantes: la planta aparcament 
soterrada; a la planta baixa la 
cuina-menjador i la sala d’estar 
amb una gran terrassa-jardí ex-
terior; a la planta primera tro-
bem un bany i dues habitacions 
dobles, la més gran amb ves-
tidor i preparada per transfor-
mar-se en dues en el futur. A 
la planta sota-coberta trobem 
la suite principal amb vestidor, 
bany, i una habitació en suite a 
la planta sota coberta.

Amb la intenció de modificar 
el menys possible les instal-
lacions, a la  planta baixa s'en-
derroquen tots els elements 
divisoris interiors per crear un 
únic espai, completament lliure 

i obert... "el dins i el fora" s'en-
trellacen en una continuïtat que 
comença a la porta d'accés a 
l'habitatge fins al paisatge 
muntanyós que es contempla 
des de la terrassa. 

El mobiliari i il·luminació feta a 
mida reforcen aquesta forta re-
lació visual i continuïtat.

Pel que fa a la planta sota-
coberta, es segueix el mateix 
concepte i tota la planta esde-
vé un gran espai/volum suite 
que integra dormitori, vestidor 
i bany. 

De nou el mobiliari i il·luminació 
realitzada a mida ajuden a sec-
toritzar els espais sense perdre 

la noció d’un únic volum. El cap-
çal del llit forma part del moble 
del vestidor, i es suport a la ve-
gada d’una il·luminació difusa 
superior que reforça la lectura 
del volum de la sota-coberta. 

El vestidor es conforma per 
armaris alts i blancs, i un gran 
mirall que els reflecteix, gene-
rant sensació d'amplitud i llumi-
nositat. En aquest espai trobem 
una làmpada de ferro mòbil que 
reforça la verticalitat i gran al-
çada i contrasta amb el blanc 
del vestidor. 

El bany s'amplia per generar 
un gran espai que inclou una 
dutxa i una banyera d’hidro-
massatge. 
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PLANTA BAIXA

L'ADV # ARQUITECTURA0152



SECCIÓ LONGITUDINAL

Finalment, al cor de la casa, tro-
bem l'escala que esdevé l’ele-
ment conceptualitzador i con-
nector de totes les plantes. 

Un gran element vertical tipus 
filtre de fusta que travessa des 
del terra de la planta baixa, fins 
al sostre de l'última planta. 

Tant en planta baixa com en 
planta sota-coberta, el filtre gira 
sobre el sostre i, entre les seves 
llates, apareixen línies de llums 
LED que il·luminen els espais. 

Unes platines de ferro negre 
conformen el passamà i altres 
elements de remat entre els 
esgraons, així com els suports 
dels vidres. Elements que per 
materialitat i color contrasten 
amb la fusta i el blanc del con-
junt de l’habitatge. 
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ARQUITECTE I DISSENY MOBILIARI: 

MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

COL·LABORADORA: Romina Dolonguevich

L'ADV # ARQUITECTURA0154



ARQUITECTE I INDUSTRIAL COL·LABORADOR D’UNA REFORMA INTERIOR D’UNA CASA ADOSSADA A ENGOLASTERS INDUSTRIALS COL·LABORADORS D’UNA REFORMA INTERIOR D’UNA CASA ADOSSADA A ENGOLASTERS

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

Av. Santa Coloma, 31 · AD500 Andorra la Vella · T. 824 408 - 391 006  · arcdemarbrexemeneies@gmail.com
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ESTÈTICA 
CONTEMPORÀNIA

EDIFICI GUILLAN
ESCALDES-ENGORDANY

Text: redacció · Fotos: ADV

Edifici situat a Escaldes-Engordany, a la carretera dels Vilars, en 
una zona tranquil·la  i assolellada i a pocs minuts del centre.
Construcció de 5 nivells  d’altura i 10 vivendes en total.

Una part dels habitatges estan destinats al lloguer, i l'altra, per a 
la propietat. 



L’edifici consta de 2 plantes 
soterrànies i 3 plantes superi-
ors. Les primeres estan desti-
nades a places d’aparcament 
i trasters, a més de les zones 
d’equipaments elèctrics, clima-
tització...

Els pisos estan distribuïts en 2 
i 3 dormitoris amb balcó o ter-
rassa. 

A les golfes, trobem un últim 
habitatge amb 2 habitacions  i 
una fantàstica terrassa.

A l’interior de l’edifici, cal des-
tacar el laminat de fusta del 
terra, la presència del color 

gris, i portes blanques i mas-
sisses d’alta gamma.

Les cuines estan completa-
ment equipades. 

Els paviments són de porcela-
nato d’alt standing, i els mate-
rials dels banys presenten un 
toc avantguardista.

Tots els pisos es beneficien de 
llum i ventilació natural al seu 
voltant.

La façana es ventilada, i re-
vestida amb pedra autòctona i 
pissarra.

L’edifici compleix amb la nor-
mativa actual andorrana d’efici-
ència energètica, amb plaques 
solars per a l’aigua calenta, 
finestres de triple vidre, terra 
radiant i  murs d’aïllament de 
cambra d’aire. 

Tot el conjunt es complementa 
amb una zona enjardinada d’ús 
privat a la planta baixa. 

ARQUITECTURA: FÈLIX VICENTE

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: 

XAVIER BEAL. 

BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS 

CONSTRUCTORA: FERGÓ

"TOTS ELS PISOS 
ES BENEFICIEN 

DE LLUM I 
VENTILACIÓ 
NATURAL"

L'ADV # ARQUITECTURA0160



ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EDIFICI GUILLAN · ESCALDES-ENGORDANY

enginyeria d’estructures

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

Urbanització La Plana · Edifici Orri · AD700 Escaldes-Engordany
T 324 651 · F 820 788 · fergon@andorra.ad

CONSTRUCCIONS FERGON SLU

Calefacció, Energies renovables, Banys

#SomJocor



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

Fiter i Rossell 45, PB  · AD700 Escaldes-Engordany  ·  Tel. 867 012 · Mob. 325 379 · serralleriaj.c@andorra.ad

SERRALLERIA JC 

FERRO · ALUMINI · INOX ·  FABRICACIÓ DE PORTES I AUTOMATISMES · SERVEI DE MANTENIMENT

Carrer Pobladó, 37 · Naus Cortés núm. 3
AD500 Santa Coloma · Andorra · Tel. 811 356 

Fax 863 398 · fito@andorra.ad

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

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

IL·LUMINACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

CUINES I BANYS
DOMÒTICA

CUINES CREATIVES

GARANTIA 
SEGURETAT 
SOLUCIONS

AL VOSTRE ABAST www.gea.ad

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    

RAMILO
CONSTRUCCIONS
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UN SOL 
ELEMENT

EDIFICI RIMAG
ESCALDES-ENGORDANY

Text: ADSERÀ GROUP · Fotos: ADSERÀ GROUP / ADV

L’obra a l’edifici Rimag rau en la 
necessitat de reconvertir aquest 
hotel, obert l’any 1974, en un edifici 
d’habitatges, mantenint al màxim les 
preexistències com ara l’estructura, 
l’envolupant de l’edifici, nucli vertical 
de comunicacions... 

L’hotel constava d’un total de 40 
habitacions, un hall recepció, una sala 
d’estar amb cafeteria i llar de foc i una 
altra sala per als esmorzars. Amb la 
intervenció s’ha convertit amb 8 pisos 
de 3 habitacions cadascun, un local, 
una oficina i un espai amb trasters per 
a cada pis. 

Amb el projecte es vol donar resposta 
a la necessitat actual de pisos 
adequats per a la gent del país, en una 
ubicació idíl·lica al centre d’Escaldes-
Engordany, limitant amb el riu Valira 
d’Orient i just al davant de la plaça 
Santa Anna i l’església de Sant Pere 
Màrtir. 

D'HOTEL A 
HABITATGES



Una de les principals in-
tencions de la façana de 
l’edifici, era homogene-
ïtzar la diversitat de les 
obertures, de diferents 
dimensions i col·locades 
aleatòriament, d’aquesta 
forma es treballa amb una 
façana que no segueixi 
una directriu principal, i 
que serveixi d’unió de les 
diferents obertures. 

Amb el tractament també 
es buscava reduir l’impac-
te de la façana principal 
del riu, passant de veure 
una façana molt gran i 
pesada, a un gra més pe-
tit, reduint així l’impacte 
general de la façana com 
un sol element. 

A la façana principal de 
l’edifici, a l’avinguda Co-
príncep de Gaulle, es dei-

xa l’accés principal al local 
comercial, local privilegiat 
amb 3 façanes i molta 
llum, i l’accés principal als 
habitatges es realitza a 
través del camí peatonal 
d’Ensucaranes, espai molt 
més agradable i tranquil 
per a les persones. 

L’entrada a l’edifici es 
tracta amb un conjunt que 
integra tot el basament 
de granit existent amb el 
nou accés als habitatges 
amb totes les necessitats 
comunitàries de l’edifici, 
com poden ser la zona de 
les bústies, la sala de An-
dorra Telecom i una petita 
sala tècnica per als cu-
bells d’escombraries. Tot 
el conjunt es realitza amb 
xapa metàl·lica a forma de 
pell que va integrant els 
diferents elements.  

0169L'ADV # ARQUITECTURA

Abans de la intervenció, l’accés principal a l’hotel es feia per l’avinguda Copríncep de Gaulle, i per poder accedir a l’as-
censor es tenien que salvar un desnivell de 1 metre (6 esgraons). Amb la nova ubicació de l’accés principal als habitat-
ges (camí d’Ensucaranes),  i la modificació de l’escala de planta baixa, ens permet fer arribar l’ascensor a planta baixa i 
que per tant l’edifici sigui practicable per a persones de mobilitat reduïda. 

PLANTA BAIXA ABANS DE LA INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

PLANTA TIPUS ABANS DE LA INTERVENCIÓ

La planta actual de l’edifici tenia un total de 9 habitacions per planta amb un nucli de comunicacions central i uns 
passadissos que distribuïen totes les habitacions de l’hotel. Amb la proposta es treballa amb dos habitatges a cada 
planta, amb una superfície aproximada de 95 i 90 m2 construïts, i de 3 habitacions cadascun d’ells. 

Els pisos estan organitzats de forma que un cop passat el cancell de l’entrada, arribes directament a la sala principal, 
que és la que organitza tota la distribució interior i que inclou la sala d’estar, el menjador i la cuina. Aquest espai 
central, que articula tot el pis, està orientat a Sud i és el que s’ubica buscant les millor vistes, obrint les visuals cap a 
la plaça de l’Església i l’altre cap a la plaça Santa Anna. 

PLANTA TIPUS DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ



L'ADV # ARQUITECTURA0170 0171L'ADV # ARQUITECTURA

Respecte als interiors, s’ha treba-
llat amb materials neutres i amb 
la màxima calidesa, de forma que 
hi hagi el màxim confort possible 
a cada habitatge i que cada usu-
ari pugui acabar de donar color 
a l’habitatge segons el mobiliari i 
l’equipament que aporti. 

La part de les cuines s’ha treba-
llat amb l’opció de cuina oberta, 
però segons les necessitats de 
cada usuari, aquestes cuines es 
podrien independitzar de l’espai 
central sense cap tipus de pro-
blema. 

A part de tota la remodelació i el 
canvi d’ús que s’ha portat a ter-
me a l’edifici, també s’ha millorat 
l’eficiència energètica del mateix 
mitjançant un aïllament tèrmic 
per exterior i la substitució de 
totes les finestres, de forma que 
s’han obtingut els coeficients tèr-
mics de l’edifici que marca Go-
vern per a les rehabilitacions. 

PROJECTE: EDIFICI RIMAG

ESCALDES-ENGORDANY

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 

ADSERÀ GROUP

CONSTRUCTORA: MARINÉ 



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

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:

ENS TROBARÀS A:
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La idea que el Jazz és una llegenda 
d’ombres i llums, que es converteix 
en un diàleg entre músic i fotògraf, 
és el que Burgués va fer aquests 20 
anys, representar aquesta complici-
tat entre artistes amb diferents ex-
pressions de l’art, ja sigui gràfica o 
musicalment. Unes 90 imatges d’un 
total de gairebé 5000, que va fer 
durant tots aquest anys. 

Parlem d’una època que no hi havia 
càmeres digitals, i que quan s’am-
pliava la imatge, la qualitat no era la  
més especial,  el misteri que deixava 
el blanc i negre, el mateix que ens 
deixava el Jazz. Un misteri de què 
parla el J.M Ubach, que no el reps al 
primer cop d’ull i que et fa investigar 
i anar mes enllà. 

El moment de fotografiar és una 
intuïció per part del fotògraf, són 
moments d’improvisació, perquè 
es barregen molts sentiments com 
l’alegria, la tristesa, l’energia, l’erotis-
me i fins i tot l’avorriment.

A diferència d’altres músiques, se-
gons afirma Ubach, el més important 
en el Jazz, és el camp de les emo-

cions, que vénen dirigides per dues 
parts, una part que va deixar molt 
be escrita el gran J. Sebastian Bach 
amb la seva música. I  un altre corrent 
d’emocions més vital, el naixement 
(com tots coneixem) del Jazz, el qual 
va sorgir a la comunitat afroameri-
cana de les plantacions del sud dels 
Estats Units.

Segons Ubach el Jazz és una especie 
d’alquímia: un misteri de mescles, in-
tuïcions, coneixement, creació, con-
centració i espiritualitat, i un llarg 
etcétera de conceptes reproduïts 
en un escenari. Tot això feia la dife-
rència entre els fotògrafs que feien 
la seva feina i cap a casa, i els free-
lance de tota la vida, com és el cas 
del Joan Burgués, que encaixaven 
perfectament amb aquesta filosofia 
de misteri conceptual i de continu 
aprenentatge, a la recerca de l’ambi-
ció del coneixement. És aquí on s’es-
tableix un diàleg entre el músic, que 
transmet el seu estat d’ànim, i el fo-
tògraf, que reprodueix tota aquesta 
atmosfera de sentiments i emocions 
sorgides del Jazz.

Aquest instant que reprodueix el fo-
tògraf amateur, no es tornarà a pro-
duir mai més a la vida, per a cap dels 
dos artistes involucrats. 

És un instant màgic, resultat d’una 
complicitat única i extraordinària… 
“l’instant decisiu”.

Pero a nivell de música, l’instant de-
cisiu passa per altres àmbits, passa 
per conèixer a l’artista, les seves vir-
tuts, quan es pot emocionar, quan 
pot ser més suau, més romàntic, 
quan toca un tram més complicat,… 
totes aquestes particularitats que 
ens ofereix el concert en directe, si 
no ets conscient d’elles, sense treu-
re l’ull de la càmera, és impossible de 
poder reflectir-ho.

El Joan Burgués, que es trobava a 
l’altre costat de l’objectiu, va estar 
present durant tots aquests mo-
ments tan especials, i es podria dir 
que per la seva experiència i el seu 
bagatge, era una persona amb su-
ficient sensibilitat artística i cultural 
per copsar els moments més íntims i 
fràgils de cada actuació.

Tenint en compte que a l’època, la 
part tècnica era molt difícil de con-
trolar (peŀlícules forçades, l’aparició 
del gra, la barreja de llums sense 
determinar, les gammes de grisos), 
aquesta mancança proporcionava 
a la fotografia de fa 20 anys, enca-
ra més misteri. El misteri i la màgia 

que parlaven abans, i que avui dia la 
fotografia digital no pot reproduir, 
ni defensar.  Aquesta manca de re-
cursos, dota l’obra d’una atractiva 
particularitat, i especial personalitat,  
virtuts comuns del Jazz i la fotogra-
fia tradicional. Una perfecta analogia 
artística de totes les variables involu-
crades dins d’aquest gènere musical.

El origens del Festival es remunten a 
l’any 83, quan el Ray Charles va venir 
a actuar a Europa, i el seu manager, 
que era francés, va oferir al país una 
actuació de l’artista. Ràpidament es 
va organitzar un concert de la gran 
estrella. Va ser l’inici. Faltava el padrí, 
i és va escollir el cèlebre pianista ca-
talà Tete Montoliu.

Moltes anècdotes van transcórrer en 
el temps. Algunes més significatives 
que altres, però totes romandran en 
el  nostre àlbum de records.

Com el Fats Domino, sobretot per ser 
la primera edició del Festival a l’any 
1985, quan el pianista nord-ameri-
cà, fent un booguie i donant cops 
de maluc a l’instrument, va caure de 
l’escenari amb el piano de cua. Mal-
grat tot, va acabar el concert amb un 
gran èxit. 

“BACH VA SER EL PRIMER 
JAZZMAN  DE LA HISTÒRIA”

“ITEM JAZZ”. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA AL CAEE, DE JOAN BURGUÉS MARTISELLA. 
CONVERSEM AMB JOSEP MARIA UBACH, EXPERT EN JAZZ, FOTOGRAFIA I ART. COMISSARI DE L’EXPOSICIÓ 

I IMPULSOR DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ D’ESCALDES-ENGORDANY

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: JOAN BURGUÉS MARTISELLA

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) presenta una gran selecció de 
fotografies de Joan Burgués Martisella, que recapitulen els més de 35 anys 
d’història del Festival Internacional de Jazz d’Escaldes-Engordany.  Un gran 
esdeveniment que va coŀlocar al país com un punt de referència molt important. 

Noms com Ray Charles, B.B King, Lionel Hampton, Miles Davis, Paquito de 
Rivera, Wynton Marsalis, Tito Puente, Chick Corea, Joshua Redman, Denise Dee 
Dee Bridgwater, … van participar al Festival deixant una empremta inesborrable 
de records.

JOE ZAWINUL · 1988

CHUCHO VALDÉS I OMARA PORTUONDO · 2011 CHICK COREA I RAY BARRETO · 1995 DENISE DEE DEE BRIDGWATER · 1996 LIONEL HAMPTON · 1988

DIANE REEVES · 1991 TETE MONTOLIU · 1989 DAVE BRUBECK · 1990

“ITEM JAZZ” · EXPOSICIÓ CAEE 

CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY
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El cas del Miles Davis, artista molt especial, 
ja que quan no tocava per a un públic afro-
americà, actuava d’esquena, i curiosament a 
Andorra no va passar.

Un altre dels artistes importants, Wynton 
Marsalis, qui va actuar l’any 1987. Un dels mú-
sics més joves i amb més projecció internaci-
onal que van passar pel festival. Amb només 
26 anys ja havia guanyat 8 premis Grammy, 
trompetista i compositor de música clàssica 
i Jazz. En l’actualitat és el director general i 
artístic de la Jazz Lincoln Center Academy de 
Nova York. L’escola de Jazz més important de 
Nord Amèrica.

Josep Maria Ubach també ha volgut fer èm-
fasi en el Joe Zawinul, músic austríac que es 
va obrir camí als Estats Units, un mite gaire-
bé oblidat, però molt reconegut en el món 
jazzístic  per la seva professionalitat i talent.

El Pharoah Sanders, que construïa música 
com un veritable arquitecte i un dels crea-

dors del free jazz americà, va passar desa-
percebut per la seva complexitat musical. De 
vegades el Jazz es considerava com una 
moda musical, per això es podria entendre 
que músics com aquest no tinguessin un 
gran ressò en els mitjans de comunicació.

El B.B King, el Lionel Hampton o el Tito 
Puente, acompanyats per la seva orquestra 
de gran magnitud, eren algunes de les car-
tes segures del festival. Una logística insos-
tenible, 20 o 30 persones que viatjaven de 
nord-Amèrica amb tots els seus instruments. 
Un cost de manutenció molt difícil d’assumir.  
Poder veure a aquests mestres del Jazz amb 
els seus músics extraordinaris, va ser uns dels 
últims somnis que es van poder realitzar.

La mostra ens transporta directes a aquells 
anys en blanc i negre, amb peŀlícules ana-
lògiques i escassa iŀluminació, en un àmbit 
romàntic, en el sentit més bohemi de la pa-
raula,… un entorn molt atractiu per a qualse-
vol amant de la música i de l’art. 

“UN DIÀLEG ENTRE EL 
MÚSIC, QUE TRANSMET 
EL SEU ESTAT D’ÀNIM, 
I EL FOTÒGRAF, QUE 
REPRODUEIX TOTA 

AQUESTA ATMOSFERA 
DE SENTIMENTS I 

EMOCIONS SORGIDES”

HERB ELLIS · 1989 HERB ELLIS · 1990

CHARLIE HADEN · 1986 MILES DAVIS · 1989

FARREL PHARAOAH · 1996
< JOSHUA REDMAN · 2003

“ITEM JAZZ” · EXPOSICIÓ CAEE 

CENTRE D’ART D’ESCALDES-ENGORDANY



L’art sempre neix on menys ho 
esperem, moltes vegades resultat 
d’una experiència, d’un sentiment, 
o d’un estat d’ànim.

Com un bon escriptor, que quan 
més llegeix més coneixements i 
més inspiració té al cap, un bon 
fotògraf ha de veure totes les 
imatges que li sigui possible, 
per trobar el seu fil conductor, i 
reproductor finalment dels seus 
pensaments.

Si parlem de fotografia, podríem 
parlar d’un encreuament de 
les variables espai i temps, una 
expressió del present viscut 
per l’artista, enfocat des de la 
seva mirada i la seva manera de 
entendre el que hi ha al seu voltant, 
en aquell precís moment i en el 
lloc escollit. O pot ser que el lloc 
i el temps siguin els que trien el 
caçador d’imatges.

El que el fotògraf vol comunicar i el 
que percebem, esdevé en un diàleg 
de comprensió artística, sense 
necessitat de paraules… resultat de 
la il·lustre inspiració.

La inspiració és l’element comú per 
a tothom: per als nous fotògrafs 
de l’era digital i per als de l’era 
analògica. Aquesta musa tan 
perseguida sempre, en l’actualitat 
no dóna tants mal de cap, ja que 
disposem d’un gran avantatge: 
un mar gegant on poder navegar 
i trobar imatges sense fi com es 
Instagram, i en major mesura, 
la nostra gran font global de 
subministrament, “internet”.

TEXT: REDACCIÓ
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MARIMUCHY
Maria del Mar Sanchez

El seu lloc digital, és una 
combinació de colors, 
paisatges (tan de natura com 
més urbanites), i en molts 
casos una barreja de siluetes 
fosques al vespre amb els 
tons pastel que ens deixa el 
moment de la caiguda del sol. 

Aquest pot ser el concepte 
estrella de la seva obra gràfica, 
desenvolupada al seu poble, on 
passa molt de temps observant 
els capvespres cada estiu.

TOTI SASPLUGAS 
CYCLING
LIVE SLOW RIDE FAST

Per al Toti,  l’Instagram es l’aparador 
que et permet expressar la imatge del 
moment, des d’un telèfon mòbil, com 
eina principal, amb un tipus de canal 
clarament diferenciat de la fotografia 
analògica tradicional. Es l’oportunitat 
perfecta de compartir inspiracions de 
composicions gràfiques, de diferents 
colors i textures. I amb tot això ha creat 
el seu art conceptual, resultat de les 
seves dues aficions: la bicicleta i la foto.

O com diu ell mateix: “sortida en bici 
amb mirada de fotògraf”.

JOSEOTEROACEVEDO
Jose Otero

Fotògraf des de fa uns 10 anys.

Es considera una persona de 
caràcter tímid, per això que la 
majoria de les seves fotos són 
paisatges, aprofitant l’entorn de 
la seva feina, a la muntanya. 

És per això que ha tingut el 
privilegi de captar alguns 
dels millors moments dels 
esdeveniments esportius més 
importants, com la Copa del 
Món d’esquí alpí.

Instagramers
D’ANDORRA
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JORDITROGUET
Jordi Troguet Ribes

Jordi Troguet, ens mostra l’Andorra 
des del seu punt de vista, i la seva 
llarga trajectòria com a fotògraf, 
un total de 20 anys darrere d’un 
objectiu.  

“Un enquadrament molt especial i 
diferent al que estem acostumats a 
veure en les postals de l’època que 
es venien al Principat”, com diu ell 
mateix. Hi ha una Andorra singular, i 
molt bonica, per conèixer. I així ens 
ho mostra en el seu perfil digital, on 
pots gaudir d’instants màgics que 
ens ofereix la natura.

TONI_BUTRON
Toni Butrón

Des de gaire bé l’adolescència, 
fent fotos, i molts anys d’Escola 
d’Art com formació artística.
Sense cap inspiració ni tècnica 
concreta, Toni Butron ha fet de 
la fotografia el seu hobby. Portar 
la càmera a tot arreu, i captar 
qualsevol instant inspirador. 
Ja sigui una tarda de compres, 
com un passejada nocturna, o 
una sortida amb amics el cap 
de setmana. Qualsevol moment 
es pot traduir en una exceŀlent 
revelació artística.

VICTORFILLOY
Víctor Filloy · Andorra

Fotògraf més per afició que per 
devoció. Va començar al 2013, quan 
encara no hi havien tants nous 
artistes digitals practicants d’aquest 
estil, que tant li agradava, com es 
el “cutout”. Fotografia en blanc i 
negre, amb un element de color, que 
realça l’element protagonista de la 
foto, d’una manera molt peculiar. Ha 
mantingut la seva tècnica a moltes 
de les imatges del seu portfoli digital, 
barrejant paisatges, amb ciutats, i 
plans detalls d’objectes, amb altres 
d’animals.

GUILLEMCASALF
Guillem Casal

Guillem Casal, aficionat a la 
foto des de fa molts anys, no es 
considera fotògraf profesional, 
però la seva tècnica i el seu estil, 
no deixa indiferent a ningú. 

Surt a les 5 del mati cap al lloc, 
esperant l’alba, per aconseguir 
el moment i la iŀluminació 
perfectes. En el seu compte 
d’Instagram pots gaudir d’una 
gran obra paisatgística amb tons 
més aviat freds que produeixen 
una atractiva sensació de 
nostàlgia i malenconia.
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El treball de reenqua-
drament consisteix en 
ampliar la fotografia 
en una zona concreta 
per centrar-se en ele-
ments particulars que 
la composen. Aquest 
treball, s’ha practicat 
durant gairebé tota la 
història de la fotografia, 
i es porta aquí tant a 
l’extrem que permet ge-
nerar una “nova” imatge. 

Una exposició “penjant”, 
omnipresent en l’espai 
públic gràcies a la mul-
titud de catenàries pre-
vistes per intervencions 
d’aquest tipus. 

La materialització, sobre 
un suport semi trans-
parent, micro-perforat 
i permet fer visible les 
imatges per les dues 
cares, idoni per a una 
instaŀlació fotogràfica 
en l’espai urbà. 

El material lleuger i la 
seva localització pen-
jada a les catenàries 
atorga moviment a les 
fotografies; agitació 
amable i intermitent 
que intensifica aquesta 
visibilitat “difusa” així 
com la voluntat de “ma-
terialitzar” memòria.

La instaŀlació “Materialitzar la Memòria”, 
vol participar i intensificar el concepte de 
recuperar i explicar la història d’Encamp, 
treballat en la remodelació de les 
Avingudes, i ho fa a través de l’evocació i 
“materialització” de la seva memòria.  
Les fotografies originals escollides van 
capturar durant el segle passat diferents 
escenes de la vida quotidiana d’Encamp, 
especialment la Mosquera i el Tremat.

"QUAN EN UN CERT 
ESTAT (D’UNA CIUTAT) 

S’HA ESVAÏT TOTA 
REFERÈNCIA AL SEU 
PASSAT, ÉS QUE LA 
CIUTAT HA MORT"

FERNANDO CHUECA GOITA
BREVE HISTORIA DEL URBANISMO 

ED. ALIANZA, 1968

“MATERIALITZAR 
LA MEMÒRIA”

INSTAL·LACIÓ FOTOGRÀFICA DE MIQUEL MERCE
ARQUITECTE PER A LA REMODELACIÓ DE 

LES AVINGUDES JOAN MARTÍ I FRANÇOIS MITTERRAND D’ENCAMP

PROJECTES DE SEGLE: DEL COTXE AL VIANANT

TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE ARQUITECTE
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En definitiva uns 
reenquadraments 
que esdevenen més 
que fotografia, que 
“materialitzen” la 
memòria i evoquen 

sentiments, sensacions 
i records de la història 
recent de la vila 
d’Encamp en una 
instaŀlació d’escala 
monumental. 
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La Xarranca, associació 
sense ànim de lucre que 
busca fomentar i protegir 
les expressions culturals dels 
artistes d’Andorra, engega un 
nou projecte, Circul’Art, que 
permetrà gaudir de quatre obres 
d’art a la llar, una cada trimestre.

Sentir-se privilegiat i afortunat 
durant 90 dies, admirant les 
obres dels artistes del país, com 
la Gemma Piera, Josep Mª Martin, 
Mònica Armengol,  Montserrat 
Altimiras, Eve Ariza, Mª Núria 
Moreno, Yolanda Blanco, i Mar 
Garcia, en la intimitat, en el teu 
espai personal.

L’obra arribarà amb el seu propi 
passaport, ben protegida i de la 
mà del propi artista, un moment 
ideal per poder compartir amb 
el creador de la mateixa, les 
sensacions que l’obra transmet.
Ara és el moment d’abonar-s’hi, 
per ser casa acollidora l’any 2021. 
xarranca.artistes@gmail.com
 

CONVIDA L’ART A CASA TEVA
CIRCUL’ART

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MONTSE ALTIMIRAS
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Ha passat la major part  de la 
seva etapa professional a la 
ciutat Comtal, on va treballar 
dins de la Galeria Alejandro 
Sales, en diverses funcions 
laborals, des dels muntatges 
físics de les exposicions, fins 
a la gestió de la bústia de 
correu..., sent el “chico para 
todo” expressió literal del 
mateix artista. 

I és en aquesta última part 
on va néixer aquest projecte 
artístic, recollint els targetons 
de totes les exposicions 
que arribaven a la Galeria. 
Com explica el Marc, va 
tenir molta sort de ser el 
receptor d’aquestes petites 
obres impreses per inspirar-
se un dia a fer retalls amb 
un cúter i superposar-los. 

Donant vida a tota aquesta 
exposició artística de diferents 
conceptes, idees, visions i 
mirades dels diferents artistes, 
sobretot, contemporanis. 
 Tant d’actualitat política, 
social, com cultural es poden 
observar imatges amb certa 
extravagància significativa, 
però alhora gaudeixen d’una 
bella i sorprenent complexitat.

Un element comú a totes les 
imatges, es podria dir que és 
el notable contrast, ja sigui 
en color o en blanc i negre, 
contrast de relleus o contrast 
en l’aspecte més implícit de 
l’obra, amb la comunicació 
transmesa o el temps reflectit 
(de diferents èpoques en un 
mateix enquadrament). 

Artista nascut al País el 1974. 
Escultor, pintor i dissenyador gràfic. 
Llicenciat a la facultat de Belles Arts Sant 
Jordi de Barcelona. Uns anys després va 
realitzar l’especialització en disseny gràfic 
a l’escola  BAU de Barcelona

01
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El títol de la seva obra, Julián 
Romea 16, és l’altre punt en 
comú que tenen aquests 
targetons, la direcció de la 
galeria on es rebien, i on 
l’artista va romandre gairebé 
10 anys.

Un treball manual, “de talla 
i enganxa” amb un cúter i 
cola, classificant i buscant les 
relacions entre les diferents 

imatges , fent un exercici de 
memòria visual ,i retallant-les 
posteriorment per obtenir 
la peça final. Tot això fugint 
del retoc digital, malgrat 
la seva formació; però 
l’interessant en aquest cas era 
el contacte amb el material, 
els petits retalls que, poc a 
poc, cobraran el seu propi 
protagonisme.

El resultat final és una relació 
de diferents artistes, Julian 
Opie, Richard Long, Pettibon, 
Chillida,  Olafur Eliasson, 
Warhol, Marina Núñez, Pijoan, 
García-Alix, Duchamp, Van 
Eyck, Velázquez, Oursler, 
David Nash, Fontana, Günther 
Förg, Balkenhol... de diferents 
èpoques, de vegades amb 
un punt d’humor, i altres una 

mica més crític, però totes 
fetes des del mateix punt de 
vista d’un únic artista.

Una interesant obra d’art 
conceptual, que sap 
perfectament com captar 
l’atenció de qualsevol públic, 
d’una manera senzilla però 
que no deixa indiferent a 
ningú. 

05 06

07 08 09 10

11

01  C2-1219 2019 - 35,8 x 19,7 cm
02 C3-0918 2018 - 29,3 x 23,5 cm
03 C2-1320 2020 - 20,2 x 28,8 cm
04 C3-1409 2009 - 7,5 x 41 cm
05 C8-0208 2008 - 26,5 x 36,5 cm
06 C3-1610 2010 - 34 x26 cm
07 C2-0409 2009 - 28,5 x 19 cm
08 C2R-0909 2009 - 14 x 10 cm
09 C2-1119 2019 - 24 x 19,8 cm
10  C2-0110 2010 - 16 x 18,5 cm
 11  C2-1118 2018 - 22 x 20,6 cm
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DIVERSIFICAR L’ECONOMIA 
I ESTIMULAR EL TALENT

INAUGURACIÓ DEL COWORKING HIVE FIVE by BOMOSA

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: Ò. LL.
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A la inauguració oficial del nou espai 
de coworking Hive Five by BOMOSA, 
va intervenir el director general de 
BOMOSA, Manel Garcia i va comptar 
amb la presència del fundador d’Univers 
BOMOSA, Turi Mora, i el Project 
Manager de Hive Five by BOMOSA, 
Martí Batalla. 

Per part del Govern d’Andorra, hi han 
participat el Cap de Govern, Xavier 
Espot, qui ha destacat el fet que “tots 
els beneficis de Hive Five se cediran 
a BOMOSA Fundació, per realitzar 
projectes filantròpics i socials al 
Principat d’Andorra”. També hi ha assistit 
el Ministre de Presidència, Economia i 
Empresa, Jordi Gallardo, i per part del 
Comú d’Andorra la Vella, la Cònsol Major, 
Conxita Marsol. 

Hive Five és un coworking emplaçat 
al bell mig d’Andorra la Vella, amb 5 
plantes i 1.000m2 per connectar-se 
social i professionalment amb altres 
persones de diferents orígens i perfils. 
Un del objectius, entre d’altres, és que 
els membres comparteixin experiències 
també fora de l’espai de cowork o que 
coŀlaborin en projectes per ajudar-se els 
uns als altres. 

Des del punt de vista social, Hive Five 
és un espai on es pot seguir un estil 
de vida saludable i sostenible al lloc de 
treball i, per aconseguir-ho, compta 
amb un Open Corner molt innovador, 
que ofereix productes d’alimentació i 
cafeteria principalment ecològics i de 
proximitat, al multi-espai de la sisena 
planta que s’anomena Skyline. 

El passat mes de setembre es va inaugurar el Hive Five 
Coworking, amb representants del Govern i del Comú 
d’Andorra
El coworking Hive Five by Bomosa es presenta com 
un aliat per diversificar l’economia i estimular el talent 
d’Andorra. Compleix tots els requisits perquè les 
companyies que siguin usuàries puguin domiciliar la 
seva seu social al Principat. Els promotors d’aquest nou 
espai es comprometen a acompanyar els emprenedors 
i les empreses en tot allò que puguin necessitar, com 
assessorament, mentoria i, fins i tot, inversió.

"LA GESTIÓ DELS 
SEUS ESPAIS SERÀ 

OPERATIVA PER ALS 
SEUS USUARIS LES 24 

HORES DELS 7 DIES DE 
LA SETMANA”
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“Para”, “mira”, “aturat” 
y “travessa”, són les 
paraules que es podran 
llegir a alguns dels 
passos de vianants de 
totes les parròquies 
i sobretot a prop de 
les escoles de primera 
ensenyança. Ja que 
AUTEA ha proposat el 
projecte als comuns del 
país, per poder donar 
facilitat i accessibilitat 
als diferents espais 
públics més transitats.

Aquesta iniciativa no 
només ajuda a les 
persones amb TEA, sinó 
que també pot facilitar 

la vida diària a infants, i 
persones afectades per 
a qualsevol discapacitat 
cognitiva.

Des del mes de 
setembre ja es pot 
veure al carrer l’idea 
que va materialitzar 
l’associació, aprofitant 
la celebració del 
dia mundial per a la 
conscienciació de 
l’autisme.

AUTEA també 
treballa en el seu 
creixement, amb 
estudis d’arquitectura 
nacionals, e 

internacionals, per 
poder avançar en la 
millora de l’accessibilitat 
universal, l’enteniment 
dels missatges als 
accessos públics, i 
el desenvolupament 
d’altres tipus de 
pictogrames que ajudin 
a tota la població 
afectada. 

El proper pas serà 
incloure aquesta 
simbolització a 
les formacions 
d’educació viaria que 
ja s’imparteixen a les 
escoles del Principat. 

La nova iniciativa de 
l’associació es troba 
al carrer, al passos de 
vianants. 

Una senzilla pintada 
al terra sobre les línies 
vermelles i blanques, 
representada amb 
símbols que formen un 
pictograma, fàcilment 
comprensible per a 
qualsevol persona 
amb TEA (Trastorn de 
l’espectre de l’autisme) 
i de qualsevol grau.

AUTEA AL CARRER

TEXT I FOTOS: AUTEA



La finestra des 
d’on admirar 
el paisatge

Estripagecs de Pere Moles

I la manera més simbòlica en aquest cas, ha 
estat canviar totalment el concepte, amb una 
exposició que es va poder visitar a Cal Pal  a 
La Cortinada. L’estripagec, element discret 
i tradicional, es representa ara de la manera 

Pere Moles Sans, és un artista polifacètic, 
influenciat  per la seva experiència en 
l’àmbit del disseny gràfic. 

“La bellesa mou el món”, idea que l’artista 
té molt interioritzada, i que vol compartir 
amb tothom. 

més cridanera: vestit de diferents colors, 
vermells, taronges, verds i blaus, esculpits en 
ferro, fusta i ceràmica de diferents mides.  

La peça més destacada per la seva 
magnitud és una biga de ferro de 3 metres 
d’altura i 1000 kg de pes, de color vermell, 
situada al jardí del recinte museístic, donant 
la benvinguda als visitants de l’exposició.

Cal Pal és una casa que parla per sí sola, 
de les seves pròpies vivències que hi han 
hagut  dins d’ella amb el pas del temps. 
Restaurada en els anys 90 per reforçar el 

La bellesa 
mou el món

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: PERE MOLES I ADV
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valor patrimonial i cultural d’Andorra, és un 
immoble representatiu i singular, idoni per 
allotjar aquestes escultures.

Amb aquest treball el Pere Moles completa el 
projecte de la ruta dels Estripagecs, més de 
57 km de pura muntanya alpina, amb 4300 m 
de desnivell positiu, dividits en sis pics de 
gairebé 3000 m cadascú.  Aquesta ruta que 
descriu molt bé tota la parroquia d’Ordino, 
cada vegada és més transitada pels amants 
de l’alta muntanya, i més famosa en el món 
de les xarxes socials, ja que l’objecte no 
passa desapercebut per a ningú i tothom es 
vol fer el selfie. 
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artdeviure.com · 3€

SEU DE LA 
JUSTÍCIA

CONSERVACIÓ I 
REHABILITACIÓ DE 

L’HOTEL ROSALEDA 
D’ENCAMP 
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DEPENDÈNCIES 
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