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Us convidem a visitar l’ampliació del 
nostre Showroom, amb la incorporació de  
noves marques en exclusiva, afegint-les a 
les que ja teníem, en un context exclusiu 
d’avantguarda i disseny, on trobaràs 
les darreres tendències en interiorisme, 
disseny i estil de vida.

Des de l’any 1999, Tres Estudi es dedica 
a aportar solucions per a arquitectes, 
interioristes i particulars.!

Pensant en els professionals, hem creat un 
espai equipat, on podran estar amb els seus 
clients en la més estricta privacitat.

Després de sis mesos d’obres, cuidant tots 
els detalls per crear un ambient agradable i 
confortable, l’equip de Tres Estudi vol agrair 

a tots els col·laboradors 
que han participat en 
aquest projecte, i molt 
especialment a la 
Laura Vallribera, del 
despatx d’arquitectura 
Enric Dilmé.

A
V

. 
S

A
N

T
A

 C
O

L
O

M
A

 6
0

A
N

D
O

R
R

A
 L

A
 V

E
L

L
A

 

A
D

5
0

0
 A

N
D

O
R

R
A

 

T
 +

3
7

6
 8

0
7

0
8

5

tr
e
se

st
u

d
i@

tr
e
se

st
u

d
i.c

o
m

 

w
w

w
.t

re
se

st
u

d
i.
c
o

m



Hem signat un acord de col·laboració amb la "rma 
CARRÉ, un referent en la fabricació d’equipaments de 
fusta per a habitatges, hotels i o"cines, amb més de 
mig segle de trajectòria, amb grans realitzacions en els 
sectors de l’interiorisme, l’arquitectura i la construcció 
que avalen una alta qualitat de producte i una alta 
contrastada "abilitat de servei. 

Al nostre nou Showroom trobareu una àmplia 
exposició dels seus productes, portes, armaris i molt 
en especial equipaments per als interiors dels vostres 
armaris.

La cura pel detall i l’esperit artesanal, són els 
diferencials que fan de CARRÉ un aliat e"caç en tots 
els projectes que requereixen qualitat i capacitat a 
parts iguals.
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Les diverses lluminàries de la marca Insolit, re#ec-
teixen la fusió entre un disseny contemporani, una 
elegància decorativa i un esperit jove, tres parts 
fonamentals que permeten dissenyar sense límits un 
producte insòlit i reconeixible com a únic.

El disseny i les 
tecnologies marquen 
la diferència en els 
productes de la marca 
Myyour.!

L’estètica és bellesa. 

L’experiència visual 
dels productes: 
il·luminació i mobiliari, 
tant d’interior com 
d’exterior, sempre 
ajuden a crear un 
entorn acollidor.

El material que 
s’il·lumina està creat 
amb polietilè, que 
s’ha desenvolupat 
a través d’un treball 
d’investigació.
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Els armaris MIDI, són 
estructures, formes 
i colors amb ànima, 
amb valors, i que 
s’adapten als teus 
gustos, desitjos i 
idees. 

I els vestidors, són 
micro mons d’ordre i 
encaix que, adaptant-
se a qualsevol espai, 
convertiran el teu 
somni en realitat.

Disseny de portes amb un gran caràcter. 
La bellesa formal treballa en sinergia amb 
un disseny avançat i amb el re!nament 
de materials i acabats, per donar vida a 
un sistema dinàmic i versàtil. Qualitat del 
producte i excel·lència.

Cuines dissenyades cuidant !ns al 
més mínim detall perquè encaixi 
perfectament amb l’entorn. 

Una cuina única, en harmonia amb 
l’espai i el temps.

Creació de portes anti intrusió que els assegura 
l’habilitat per realitzar projectes personalitzats, 
exclusius i ambiciosos, de disseny únic. Amb 
les portes de seguretat Oikos, la seguretat i el 
rendiment s’uneixen al disseny d’alta gamma i 
a la personalització.

Sinònim d’excel·lència en la realització de 
paviments de fusta de qualitat i amb una forta 
identitat !xada en la sostenibilitat. La recerca de 
la perfecció, un producte inimitable, dedicat a tots 
aquells que estimen la qualitat de vida i busquen a 
casa seva un espai personal de benestar.
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ARQUITECTES
EN EXERCICI

ADELLACH I COMA, Josefa
Casa Adellach
AD300 LA CORTINADA
Tel. 850195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiada: 31
 
ADSERÀ I GRIFÉ, Josep
Carrer Prat de la Creu, 91 - 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 806365
j.adsera@adseragroup.com
Número de col·legiat: 37
 
AGUSTÍ ALMIRALL, Marc
C. Ciutat de Consuegra, 16
Escala A - pis 2n 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
tecnic1.arquitectura@gmail.com
Número de col.legiat: 139

AIXÀS I ESPAR, Pere
Casa Aixàs. Camí Ral, 1 baix
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 824001
aixas.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 01
 
ALBÓS I COLOMBIER, Miquel
Baixada del Molí, 7-9-13, 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
info@cinc-studio.com
www.eulaliabadia.com
Número de col·legiada: 126

BARDINA LAMELAS, Xavier
Av. Francesc Cairat, 6 - 4t A
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 603315
info@kxarquitectura.com
www.kxarquitectura.com
Número de col.legiat: 130

 
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
estudi@pascalarquitectura.com
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
Edi!ci 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

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

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
 
BEDÓS BONATERRA, Lluís
Casa Inka, Urb. l’Espalmera 
AD 400 - LA MASSANA
Telèfon: 379109
lluisbedos.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 146
www.bedos.net 

BLASI I PALACÍN, Víctor
C/ Prat de la Creu 8, despatx 305 
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865290
arquitectura@hekkio.com
Número de col·legiat: 46
 
BURGUÉS SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2-C
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 370445
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 Valira, 2 - 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
andreu@altura.ad
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
C. Prada de Moles 18, 1a.
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

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
Edi!ci 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

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

GARCIA FRESNO, Anna
C. Prat de la Creu 94, 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 611939
annafresno@gmail.com   
Número de col·legiada: 117
 
GARCIA I RICART, Patrick
Carrer dels Escalls, 9 - 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 809045
tda@andorra.ad
Número de col·legiat: 32
 
GIL RODRÍGUEZ, Jacint
Xalet Gil - Roc dels Esquirols
AD600 AIXIRIVALL
Tel. 383225
gilarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 76
 
GINJAUME I GRATACÓS, Lluís
Carrer Valira, 2 - 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
lluis@altura.ad
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

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

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

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

URUE GARCIA, Rafael
Número de col·legiat: 145

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI

ARMENGOL I GIRAUT, Josep
Casa Nova Peretell
AD300 LA CORTINADA - ORDINO
Tel. 337955
Número de col·legiat: TH29

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

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

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

DAVILA, Gonzalo
Av. Meritxell, 76 - 1r porta 6
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 605421
davilagonzalo@yahoo.com
Número de col·legiat: 127

DE DEUS I PROENÇA, Ricard
Ctra. de Sispony, 13
Urb. Camp de Baix - 44
AD400 LA MASSANA
Tel. 846486
info@causaestudi.com
Número de col·legiat: 90

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

FAURA PAVIA, Elisabeth
Carrer Valira, 2 - 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
beti@altura.ad
Número de col·legiat: 53

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
m!te@andorra.ad
Número de col·legiada: 64
 
FRIGULS I FRANCITORRA, Arnau
Ctra. Engolasters, 53 - bloc1, 2-2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 861364/374364
afriguls@coac.net
Número de col·legiat: 102

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

VITULLO, Jorge Anibal
Carrer Gil Torres, 63 - baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 866576/328102
aedi!catioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108
 
VECIANA I MEMBRADO, Gerard
Carrer Valira, 2 - 1r
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
gerard@altura.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 

AZNAR TORRES, Cristina
Ctra. d’Erts, 20. Ed. Terres de Miró, 
bloc II, pb 2
AD 400 – La Massana
hola@kaarquistudio.com
www.kaarquistudio.com 
Núm. col. 147

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI

ALMARAZ BARTUMEU, Jaume
Numero de col.legiat: 134

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

ARMENGOL TORM, Carlota
Número de col.legiada: 89

BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M.
Número de col·legiat: 42

BOLDÚ I GRAU, Víctor
Número de col·legiat: 104

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

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 GABRIEL, Víctor
Av. del pessebre, 40. baixos
AD 700 - ESCALDES-ENGOR-
DANY
Telèfon: 800005
vnaudiz@naudiarquitectura.com  
Número de col·legiat: 141
 
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

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

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 
info@coaa.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. Vicenç JORGE SECO
President

Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
Vice-President

Sr. Aitor OSORIO MARTÍ
Secretari

Sr. Josep Mª PLANES OBIOLS
Tresorer

Sr. Marcio DA COSTA SANTOS
Vocal 1

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Vocal 2

Sr. Marc PASTOR VILANOVA
Vocal 3

Sra. Marta Domènech Ferrés
Vocal 4

JUNTA 

&ROĊOHJL�2ÀFLDO�G·(QJLQ\HUV�G·$QGRUUD
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

&ROĊOHJLDWV
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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. 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 

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

PIDASA
C O N S T R U C T O R A

SERVEIS

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
OlCINA�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 LOGImUID�COM

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

Ctra. de la Comella, 29
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 801 400
comercial@nagrup.com
www.nagrup.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 del Solà, 5 Ed. Lluna · Local 3
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

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. d’Arinsal, Z.I. Teixidó, nau 4 
Local 3, planta 2a
AD400 La Massana
J 738 340
Ç info@decomantgroup.com

  

  

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

Ctra. de la 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 

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

www.adelca.ad



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.

O! 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

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

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

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)

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

Carrer de la Vena, 9-Edif. Euros, 
planta B3
AD200 Encamp
J 341 355
Ç ricardoalmeida@andorra.ad

VALLS D’ENVALIRA

INSTAL·LACIONS

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

LLUM 
BLAVA 

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

elec tric ita t

lamp isteria
Insta lbeca

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

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 841 258  J 321 685  
Ç santjuliasl@andorra.ad

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

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

ATT,SL 

LAMPISTERIA I 
CALEFACCIONS

Carrer de la Vena, 5 baixos 
AD200  Encamp
J 831 096
Ç calefaccionsatt@andorra.ad

Carrer de la Vena, 9 bis
AD200 Encamp
J 832 500 
Ç escoem@escoem.ad

Carrer Br. Riberaygua,42
AD500 Andorra la Vella 
J 808 989
Ç e.martinez@andorra.ad

Av. de les Moles, 19
Ed. Prat de la Mola, bloc A, local 3
AD300 Ordino
J 321 297  J 364 484
Ç e.ordino@andorra.ad

Ctra. De la Comella 41, 
ed. Encorces 602 B
AD500 Andorra la Vella 
J 810 022
Ç delgadoinstallacions@andorra.ad

  

  

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 





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

Refl ectim les 
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1991-2021
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   Av. Joan Martí, 71 · AD200 Encamp
    Tel. +376 815 971 ·     Mòb. +376 333 954 ·   +376 333 848

www.novaneteja.com

Neteja particular i industrialwww.siepandorra.com

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

Gasopas  ! Pas de la CasaGranier  ! Pas de la Casa, la Massana
Optimització del consum energètic

De vegades espectaculars, i d’altres, molt 
pragmàtiques. Sempre amb el desig de 
gaudir de la llibertat de disseny sense 
renunciar a la fi abilitat en la planifi cació. 
Amb Siep, obté exactament això.

AÏLLAMENT TÈRMIC

TANCAMENT DE SEGURETAT

PERFILS D’ALUMINI

VIDRES   PERSIANES   FINESTRES   PORTES AUTOMÀTIQUES   FERRO   FAÇANES



Taller: 
Ctra. la Comella, 41
ed. Encorces, 2n nivell
ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 86 42 01
Fax: 86 42 07
artividre@andorra.ad

www.artividre.com

Fabricant ofi cial del Club

FINESTRES DE QUALITAT DE VIDA
Finestres que proporcionen aïllament i protecció a 
l’habitatge. Amb garantia de la marca KÖMMERLING

amb finestres  de 
Club  KÖMMERLING

Habitatge eficient

Fins a un 70% d’estalvi.
Les pèrdues d’energia que es produeixen a través de la 
fi nestra es poden reduir fi ns a un 70%.

Façanes ventilades i singulars

Oficina Tècnica d’Obra i 
assessorament en construcció 
de façanes

Carrer de la Clota Verda 1 - Local Comercial
Ordino AD300 Andorra

+376 344 594

Assessorament tècnic a projectes 
d’arquitectura i d’enginyeria 

Formació y capacitació
- CAD 2D Y 3D    - REVIT     - PRESTO

projectes@gfsgrup.com



UNEIX-TE A LA 
CAMPANYA DE ȉACUNACIÓ

CONTRA LA COVID-19
Comparteix amb nosaltres una imatge 

de la teva vacunació i explica'ns #perquè o #perqui 
ho has fet amb les etiquetes

#PerTuPerTothom
#JuntsSomGrans

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

/HV�PLOORUV�À�QHVWUHV�
tèrmiques del mercat
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Comencem la desescalada, la nostra i la dels païssos propers, 
directament proporcional a l’increment de la població vacunada (esperant 
que estarà inmunitzada). Parlant amb molta gent, fa l’efecte, que el que 
estem vivint, ho portem patint des de molt temps enrere. Doncs no, 
tant sols fa 15 mesos d’aquest mal son. A principis de març de 2020 

començaven els rumors de tancament i a mitjans del mateix mes, tot tancat!!! 15 mesos 
que van semblar una eternitat. Ara toca prevenir per no tornar a caure, i curar les ferides. 

Els motors de la nostra economia: el sector bancari i financer, el sector de la 
construcció, amb totes les empreses que se’n deriven, i el sector turístic (camps de neu, 
hotels, restaurants i comerç en general), hauran de recuperar-se. Podriem dir que el 
sector bancari ja arrossegava una crisi derivada de tot l’afer judicial de la BPA, i ja ha 
tingut un cert temps per adaptar-se. El sector turístic és el que ha patit més 
directament l’embat de la pandèmia i al què li costarà més aixecar el 
cap. En el nostre sector de referència, la construcció, se’n surt força 
bé, per contra, haurem de tenir cura de l’obra pública, ja que els 
recursos del Govern i dels comuns no seran els desitjats per 
tots, amb l’objectiu de mantenir aquest important sector de 
casa nostra. Ànims a tots en la recuperació.

C
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Text: Redacció

El Comú d’Andorra la Vella va convocar un concurs 
per seleccionar un professional de l’arquitectura 
per a la realització del projecte de remodelació de 
l’Estadi Comunal Joan Samarra.

El projecte guanyador va ser “4Atris.0” de 
l’arquitecte Pere Cervós, amb una dotació de 10.000 
euros. El segon finalista, amb un premi de 8.000 
euros, va ser “Estadi 02” de Pau Iglesias i Jacint Gil. 
I el tercer premi, retribuït amb 5.000 euros, li va ser 
atorgat als arquitectes Antoni Riberaygua i Andreu 
Riba, pel seu treball “Més que un estadi”.

L’objectiu del concurs era aconseguir l’ampliació 
del camp de futbol amb les mides reglamentàries, 
noves graderies per a un aforament mínim de 6.500 
persones, l’adaptació de la pista d’atletisme amb 
mínim 6 carrers rectes i la reforma integral dels 
vestidors.

CONNECTAR 
AMB EL CENTRE

CONCURS D’IDEES 
PER REMODELAR L’ESTADI JOAN SAMARRA VILA

1r PREMI 
PERE CERVÓS

3r PREMI  ! TONI RIBERAYGUA " ANDREU RIBA 2n PREMI  ! PAU IGLESIAS " JACINT GIL 033L’ADV # ARQUITECTURA



INTEGRACIÓ AMB L’ENTORN
1r PREMI ! PERE CERVÓS

Text: redacció · imatges: PERE CERVÓS

El futur Estadi comunal estarà integrat a l’entorn i oferirà una plaça pública so-
bre el riu i una graderia que sobrevolarà la carretera general. Així, els ciutadans 
podran accedir a peu a l’Estadi sense haver de travessar la carretera.

035L’ADV # ARQUITECTURA

El projecte s’ha concebut tenint 
en compte tres conceptes prin-
cipals: que sigui un espai multi-
funcional capaç d’acollir esde-
veniments diversos (esportius, 
culturals o socials), que estigui 
integrat a la ciutat i a la resta 
d’equipaments esportius que 
l’envolten i que doni resposta a 
la demanda d’estacionament de 
la zona.

El programa d’utilitats del nou 
estadi es desenvolupa a partir de 
la disposició de capes en vertical, 
on els usos s’entrecreuen i se 
superposen per dotar a l’edifici 
del màxim d’activitats possibles. 

La capa verda extruïda que co-
breix tot el conjunt com si fos una 
estovalla, genera una plaça co-
berta d’accés restringit, un apar-

cament, una zona de grades extra 
verda, uns equipaments i els dos 
camps de futbol corresponents.

S’aprofita l’edifici que ja existeix 
de vestidors i es reutilitza, no 
només en l’ús, sinó també com 
a element estructural de la nova 
plaça coberta on podran aparcar 
els autocars dels jugadors i l’staff 
tècnic. 

ment o fútbol7 que hi havia posteriorment. Ens permet situar a la 

Plaça - Esports

Camí vell 
Els dies de partit 
es restringirà el seu accés 

720 grades retràctils

5954 grades 

VIP 

672 grades  retràctils

TOTAL GRADES 8.846 U.
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Planta Soterrani -1 Opcional ( total aparcament 2 plantes 1026 places ) 

Aprofitament 
soterrani
edifici existent 
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Carretera G-1
AparcamentPlaça Mezzanine 

GradesCirculacions
Graderia extra

Plaça sobre el riu 
Camp de Fútbol

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES / PRODUCCIÓ A.C.S.

APROFITAMENT ENERGIA HIDRÀULICA 

VENTILACIÓ I ILUMINACIÓ

NATURAL CREUADA 

RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

Fase 02

Fase 02a



El projecte neix amb la voluntat de resoldre el programa d’estadi i pista d’atletisme, 
millorar l’accés a les instal!lacions i connectar l’estadi amb el centre de la parròquia 
potenciant l’antic camí ral.

La grada de tribuna aprofita les millors vistes de 
l’estadi. Aquest és el punt de partida conceptual per 
poder encabir en aquesta posició el major nombre 
d’espectadors. Que el públic pugui veure totes les 
competicions, és un dels motius germinadors de la 
idea d’estadi, que inclou l’atletisme i el futbol.

No es pot renunciar a la separació 
dels vehicles dels vianants, la cre-
ació d’una nova plaça i accessos 
al voltant de l’estadi, ja que apor-
ten molt bones vistes a l’estadi i a 
la parròquia. 

L’estadi inclou també un espai 
d’esports multidisciplinari amb 
competicions d’atletisme i futbol. 
Per aquesta raó, és necessari 
descartar les grades mòbils o fi-
xes que envaeixin carrils o espais 
de joc per aconseguir que totes 
les persones puguin veure les 
competicions d’ambdós esports.                                          

La sostenibilitat, les energies ver-
des, els equipaments eficients, la 
separació i privacitat d’usuaris, la 
protecció de la graderia amb una 
coberta natural i les solucions de 
disseny aporten una imatge mo-
derna i funcional al nou estadi 
Joan Samarra Vila. 

2n PREMI ! “ESTADI 02”
PAU IGLESIAS " JACINT GIL

SOSTENIBILITAT 
I ENERGIES VERDES
Text: redacció · imatges: PAU IGLESIAS

3r PREMI ! “MÉS QUE UN ESTADI” ! TONI RIBERAYGUA # ANDREU RIBA

ALLIBERAR ESPAI
Text: redacció · imatges: TONI RIBERAYGUA – ANDREU RIBA
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A causa de la manca d’espai, 
es decideix ubicar la pista d’at-
letisme a la cota del camí ral, 
per així alliberar espai de la 
planta del camp. 

Es genera una graderia cober-
ta amb capacitat per més de 
8.000 persones. 

També es poden instal·lar gra-
deries supletòries sobre la 
pista d’atletisme aconseguint 
una capacitat d’unes 20.000 
persones. 

La pista d’atletisme té les di-
mensions màximes homologa-
bles (pista olímpica).

L’estadi de futbol i la pista d’at-
letisme compten amb les ca-
racterístiques necessàries per 
acollir qualsevol tipus d’esde-
veniment. 
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Un dels objectius és posar en valor l’aigua 
termal de la parròquia i donar-la a conèixer. El 
segon component és la part cultural, ja que és 
la zona històrica on es feia vida fa uns anys. 
Per últim, el darrer component és donar vida 
econòmica a través d’un comerç alternatiu i de 
proximitat.

S’han repartit 9 guardons en tres categories 
diferents.

El guanyador del primer premi en la primera 
categoria va ser Javier Balmaseda amb el 
projecte L’aigua i la forma. En la segona 
categoria i pel que fa al component cultural, 
el primer premi se’l va endur Jaume Tomàs i 
Laura Navarro amb el projecte Play Caldes, i 
en la tercera categoria, el primer premi el va 
rebre Arnau Colominas i Lara de Miguel amb 
el projecte Caldes MRKT. 

El projecte Caldes és una iniciativa del comú d’Escaldes-Engordany que pretén 
dinamitzar la part alta de la parròquia basant-se en tres eixos principals que 
són l’aigua, la cultura i el comerç de proximitat. Es va convocar un concurs on 
arquitectes i artistes podien fer les seves propostes.

Amb aquest projecte es volen potenciar tres recorreguts de la part alta de la 
parròquia. Primer el que va de Santa Anna, passant pel pont d’Engordany, el roc 
del Metge, la placeta del Madriu, el pont de la Tosca i el safareig del barri. El segon 
entre Santa Anna, el carrer d’Engordany, la Peletera i fins la placeta d’Engordany. I 
el tercer entre el parc de la Mola, el passeig del riu i Santa Anna.

Text: redacció

>> PLAY CALDES 
DE JAUME TOMÀS I LAURA NAVARRO 
PRIMER PREMI EN LA CATEGORIA DE COMPONENT 
CULTURAL.

>> CALDES MRKT 
DE ARNAU COLOMINAS I LARA DE MIGUEL 
PRIMER PREMI EN LA CATEGORIA DE PROPORCIONAR VIDA ECONÒMICA A TRAVÉS D’UN COMERÇ ALTERNATIU I DE 
PROXIMITAT. REVALORITZACIÓ DE L’AIGUA TERMAL.

DINAMITZACIÓ 
D E  L A  P A R T  A L T A

PROJECTE CALDES ! ESCALDES!ENGORDANY

TROBA’T

PLAY
CALDES

CALDESCALDESCALDES

El mur de les aigües
Un punt de trobada                      
  on l'aigua deixa de tenir límits.

instagramable

7erritori Nàiada
Un                          urbà per a cada
tram per a apropar-nos al món

màgic de les Nàiades.

 JUGA

PLAY
CALDES

escape room

PLAY
CALDES

 JUGA

Concurs Projecte Caldes

COMPONENT #2

L’AIGUA I LA FORMA 
DE JAVIER BALMASEDA
PRIMER PREMI EN LA CATEGORIA DE 
REVALORITZACIÓ DE L’AIGUA TERMAL.



L’AEROPORT D’ANDORRA
Text: redacció

La Cambra de Comerç ha presentat un projecte per  construir un aeroport nacional, 
situat  al pla d’Envalira, entre Grau Roig i Soldeu.

041L’ADV # PROJECTE

L’hipotètic aeroport, tindria un 
cost de 345 milions d’euros i po-
dria funcionar a partir del 2025. 
Ho va anunciar el president de 
la Cambra de Comerç, Indústria 
i Serveis, Miquel Armengol, en la 
presentació del Pla de desencla-
vament d’Andorra. 

Armengol ha explicat que un 45% 
dels 345 milions aniria a tasques 
de preservació i cura de l’entorn, 
així com la replantació dels arbres 
arrencats per construir la pista. 

El cost total del projecte aniria 
a càrrec de diversos inversors 
privats que ja s’han mostrat inte-
ressats. La Cambra assegura que 
Govern només s’hauria d’encarre-
gar del manteniment.

La pista constaria de 1.800 me-
tres de llargada, 45 metres d’am-
plada i una zona de seguretat que 
estaria replantada amb vegetació 
autòctona. 

En el tram final es crearia un 
pendent del 3% que ajudaria a 

perdre velocitat en l’aterratge i a 
guanyar-ne en l’enlairament. 

L’edifici de la terminal seria au-
tosuficient i tan sols necessitaria 
energia solar fotovoltaica i els ve-
hicles de manteniment i servei de 
l’aeroport serien elèctrics.

Tancada la fase d’estudi de viabi-
litat tècnica, la institució dóna per 
finalitzat el seu paper de lideratge 
en l’estudi de l’aeroport d’Andorra 
i es posa a disposició de Govern 
per acompanyar-lo en futures fa-
ses del projecte. 

L'ADV # PROJECTE040



Amb la pandèmia de la Covid-19, la 
presa de consciència sobre la trans-
missió de microorganismes, bacteris, 
virus i biocontaminants, ha crescut. 
En aquesta situació de crisi sanitària 
s’ha instal·lat la desconfiança cap als 
altres i cap a l’entorn, i es fa patent 
una creixent preocupació per la salut 
en general. 

Aquesta pandèmia ens ha de servir 
per a millorar els nostres costums 
higiènics del dia a dia, millorar la 
salubritat en els edificis i ser consci-
ents que hem d’estar preparats per a 
minimitzar els riscos d’exposició a les 
malalties que ja coneixem, així com 
per a les desconegudes que poden 
arribar.

Des de UVC Protecció, volem ana-
litzar les solucions a curt i llarg ter-
mini que ens ofereix la tecnologia 

basada en UVC per millorar la nos-
tra qualitat de vida, donar-nos a tots 
seguretat i assegurar la protecció 
del nostre entorn i del medi ambi-
ent. 

Treballem directament i només amb 
fabricants europeus (francesos, ita-
lians i alemanys), tots amb més de 
20 anys de experiència i referènci-
es internacionals, que disposen de 
totes les certificacions i compleixen 
amb les més estrictes normatives, 
per aportar al nostres clients tota la 
seguretat i eficàcia seguint els pro-
tocols més exigents.

El servei que oferim va des de 
l’estudi previ de necessitats, con-
juntament amb els departaments 
d’enginyeria dels fabricants, el 
desenvolupament del projecte tèc-
nic amb els instal·ladors, arquitectes 

i enginyers del país, la instal·lació i el 
servei postvenda de manteniment. 

Tenint en compte les principals nor-
matives i recomanacions existents 
a nivell de ventilació i desinfecció, 
així com les solucions preventives, 
referents a la COVID-19  a nivell 
mundial, europeu, espanyol i fran-
cès; i el posicionament de diferents 
organismes de salut internacionals i 
associacions professionals, que fan 
referència també a altres malalties 
amb característiques similars, hem 
desenvolupat un catàleg de soluci-
ons que pot cobrir totes les necessi-
tats que es plantegen.

Amb la nostra experiència i coneixe-
ment,  podem ser de gran ajuda  a 
l’hora de prendre decisions per ad-
quirir o instal·lar algun equip o siste-
ma motivat per a la situació sanitària.

HIGIENE I SALUT 
PURIFICACIÓ I DESINFECCIÓ AMBIENTAL 

CERTIFICAT AL 99,96% CONTRA LA COVID!19

L’excel·lent qualitat de l’aire i de les superfícies és essencial per garantir una higiene i una salut 
òptimes. Volem contribuir a la construcció d’un món més saludable, on el respecte per les 
persones i el medi ambient estigui al centre de les preocupacions de la nostra societat. 
Les solucions de tractament de l’aire, de l’aigua i de la superfície que oferim són respectuoses 
amb el medi ambient, fàcils d’utilitzar i no necessiten cap producte químic.
La llum UV ha estat extensament usada durant més de 40 anys en la desinfecció d’aigües, aigües 
residuals, productes farmacèutics, superfícies i tot tipus d’espais. I encara que tots els bacteris i 
virus examinats a la data (centenars d’ells durant anys, incloent diferents tipus de coronavirus) 
responen a la llum UVC, alguns són més susceptibles que altres a la desinfecció UVC, de manera 
que en casos específics aquests s’han d’inactivar amb les dosis apropiades de radiació.
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! Tractaments de desinfecció i 
optimització de rendiments en centrals 
de climatització i conductes de ventilació

! Sistemes de purificació i desinfecció 
autònoms

! Esterilització de superfícies i objectes 
d’ús quotidià

! Purificació i potabilització d’aigües 
sanitàries fredes i calentes

! Prevenció de la legionel.la

 ! Desinfecció i reducció de clor combinat 
(cloramines) en piscines d’ús col!lectiu

 ! Desinfecció en piscines domèstiques

AMBI NATURE

UVC
PROTECCIÓ

Tel. 372 145
uvproteccio@ambinature.ad    
www.ambinature.ad

PER INSTAL"LACIÓ
 EN CONDUCTES

POTABILITZACIÓ 
PROFESSIONAL

POTABILITZACIÓ 
COL"LECTIVITATS

PISCINES
COL"LECTIVES

CTA, UTA I CONDUCTESPER INSTAL"LACIÓ
 EN CONDUCTES
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CONNEXIÓ 
EMBLEMÀTICA

PASSAREL!LA PER A VIANANTS 
ENTRE LA PLAÇA DEL POBLE I EL CARRER DE LA VALL

ANDORRA LA VELLA

Es tracta d’una passarel!la 
metàl!lica d’ús exclusiu per 
a vianants d’una llargada 
total de 30,30 m i 4 m d’am-
plada, que connecta la Plaça 
del Poble ubicada damunt 
de la coberta de l’edifici ad-
ministratiu de Govern, amb 
el carrer de la Vall a través 
del nou edifici del Consell 
General d’Andorra. 

TEXT: SUPORT EC " FOTOS: ADV
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"ES RECOLZA ALS DOS 
EDIFICIS PELS SEUS 
EXTREMS I SOBRE 

UNA PILA INCLINADA 
SITUADA A LA MEITAT 
DE LA PASSAREL!LA"

Aquesta passarel·la es recol-
za en els dos edificis pels seus 
extrems i majoritàriament, sobre 
una pila inclinada, fonamentada 
en el peu del talús rocós exis-
tent, i situada aproximadament a 
la meitat de la passarel·la. 

Per assolir la trajectòria entre els 
dos edificis, el tauler es confor-
ma d’un tram recte de 12,60 m 
de llargada, un tram corbat de 
14 m de radi i 15,68 m de llar-
gada, i un darrer tram recte de 
2,02 m de llargada.

Es tracta d’una passarel·la 100% 
metàl·lica, amb una capa supe-
rior d’acabat amb pintura epòxi 
antilliscant per on circularan els 
vianants. 

Com a protecció per als vi-
anants, en els laterals de la 
passarel·la s’ha instal·lat una 
barana del mateix disseny que 
l’actual barana de la plaça del 
poble. 

S’ha equipat amb enllumenat 
públic i enllumenat ornamental. 
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liques i un punt d’unió cilíndric, 
consistent en un tub d’acer on 
s’entreguen tots els diafragmes 
d’aquesta zona. 

La base de la pila, va fixada so-
bre un dau de formigó ancorat al 
terreny natural a la zona del peu 
del talús rocós. La fixació és fa 
amb quatre ancoratges de cable. 
La unió de la pila amb el dau de 
fonamentació, s’assegura amb 
barres d’alt límit elàstic tipus 
85/105 i femelles amb la mètri-
ca corresponent.

El mirador està format amb per-
fils metàl·lics on es recolzen les 
peces de vidre trepitjable, anti 
lliscant i amb capacitat portant 
necessària. 

Descripció del procés 
constructiu

Una vegada es van enllestir els 
carregadors als edificis i la fona-
mentació de la pila, es va proce-
dir a col·locar la pila central tot 
recolzant-la en una estructura 
auxiliar d’apuntalament  

Es van tensar les barres de fixa-
ció, un cop la pila va estar situa-
da a la posició definitiva. 

Ja col·locada i fixada la pila, 
es van muntar la resta de re-
colzaments provisionals pre-
vistos i es van col·locar els 
trams de passarel·la fins com-
pletar-la. 

La passarel·la compta també 
amb un mirador central en la 
zona de connexió de la pila, amb 
vistes laterals i a nivell del tauler 
amb vidre trepitjable. 

L’estructura interior del tauler, 
està formada per 20 diafragmes 

transversals, que rigiditzen la 
secció i especialment les zones 
de recolzament. 

Longitudinalment i en tota la es-
tructura, la xapa superior incor-
pora uns rigiditzadors cada 60 
cm aproximadament.

Els recolzaments extrems, es si-
tuen sobre carregadors execu-
tats a l’edifici de Govern i al del 
Consell General. 

Les zones de suport de la pila 
central a nivell de tauler, estan 
reforçades amb cartel·les metàl-

"... UN MIRADOR 
CENTRAL A LA ZONA 
DE CONNEXIÓ DE LA 

PILA, AMB VISTES 
LATERALS I A NIVELL 

DEL TAULER AMB 
VIDRE TREPITJABLE."

049L'ADV # ENGINYERIA
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Prèviament s’havia transportat 
l’estructura del tauler fins a peu 
d’obra en diverses peces i s’ha-
via fet el premuntatge total en 
tres parts (3 trams) a la zona de 
la plaça  Lídia Armengol. 

Una vegada ajuntada cada part 
de l’estructura del tauler, es va 
remuntar fins a l’emplaçament 

definitiu amb l’ajuda d’una grua 
de grans dimensions. 

Es va soldar cada tram amb la 
peça precedent in situ. Final-
ment, és van col·locar les bara-
nes de vianants, es va executar 
la impermeabilització, la pintu-
ra d’acabat, l’enllumenat públic 
i la resta d’acabats.

Finalment es va executar la 
prova de càrrega de forma to-
talment satisfactòria. 

PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA: 

CARLOS FERNANDEZ CASADO i SUPORT EC

CONSTRUCTORA: 

CONSTRUCCIONS MODERNES 

ESTRUCTURA METÀL!LICA: 

ESTRUCTURAS ARQUÉ

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



Al Principat d’Andorra vam par-
ticipar en la realització de diver-
sos projectes emblemàtics com 
són el mirador del Roc del Quer, 
la passarel·la del Pas de la Casa 
riu Ariège, el viaducte de Tolse i 
part de la plataforma esquiable 
de Soldeu el Tarter, entre d’altres.

Volem aprofi tar l’ocasió per 
agrair a les empreses i entitats 
que han confi at i col·laborat amb 
nosaltres: CFCSL Enginyeria, 
Suport EC Enginyeria, Construc-
cions Modernes, i en especial al 
Ministeri d’Ordenament Territori-
al del Govern d’Andorra; M.I. Sr. 
J.Torres i JM. Huertas, gràcies 
per la confi ança en el desenvo-

lupament de l’enginyeria d’exe-
cució, fabricació i muntatge de 
la passarel·la Rosa Ferrer al 
centre neuràlgic de la capital 
andorrana.

Per la seva complexitat en la fa-
bricació en acer d’alta resistèn-
cia amb disseny corb i muntatge 
amb un sol suport central, va su-
posar un repte del què ens sen-
tim especialment orgullosos per 
haver-ho desenvolupat amb èxit.

A ESTRUCTURAS ARQUÉ som 
especialistes en projectes que 
uneixen enginyeria, disseny, 
sostenibilitat i promocionen el 
territori.

ESTRUCTURAS ARQUÉ

ESTRUCTURAS ARQUÉ és 
una empresa familiar amb 
una trajectòria de més 
de 50 anys dedicada a la 
construcció d’estructures 
metàl·liques.

Comptem amb una llarga 
experiència en l’àmbit de 
l’enginyeria, fabricació i 
muntatge d’estructures i 
disposem del Marcat CE 
des de la seva implantació 
per EXC4-Classe d’execució 
4 (màxima certifi cació 
europea) amb l’objectiu de 
garantir la màxima qualitat 
als nostres clients.
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REPTE ASSOLIT

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

HOYO
Instal·lacions d’Alumini, 
Inox i Ferro



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA NOVA PASSAREL!LA"| ANDORRA LA VELLA

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS EXTERIORS

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

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

Tel. 811 356 - Fax 863 398 · fito@andorra.adANIVERSARI

1991-2021

www.bellacer.com

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



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

SONDATGES I INSTRUMENTACIÓ

CONTROL DE QUALITAT
INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES

CONTROL D’ESTRUCTURA METÀL·LICA

INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA NOVA PASSAREL!LA"| ANDORRA LA VELLA

Avda. dels Vents, 9-13 · Esc. B, 4t-1a
08917 Badalona · Tel. (+34) 93 884 56 90  

pyo@pilotesyobras.com
www.pilotesyobras.com
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Empresa subministradora 
de la il·luminació i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad
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CONSTRUCCIÓ   ESGRAONADA
NOVA INSTAL!LACIÓ ESPORTIVA DE LA FAF A LA MASSANA

Text: ENGITEC · Fotos: Adv - FAF

La Federació Andorrana de Futbol 
va inaugurar noves instal.lacions 
esportives a la Massana. "Es tracta 
d’una instal·lació d’uns 10.000 metres 
quadrats que comptarà amb un camp 
de futbol de mesures reglamentàries, 
un pavelló poliesportiu i un altre camp 
de futbol 7. A més, el complex constarà 
també d’un aparcament cobert per a 
52 places ,  una cafeteria, un gimnàs i 
la sala de formació. En ell es disputaran 
partits de la Lliga Nacional, tornejos 
internacionals de categories inferiors 
i també entrenaments dels diferents 
equips, siguin clubs o seleccions. 

059L'ADV # ARQUITECTURA
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Des d’un primer moment de 
disseny es va a intentar esgra-
onar les construccions, aprofi-
tant la pendent del terreny per 
anar integrant cadascun dels 
elements constructius, seguint 

la pendent natural del paisatge.  
De tal manera que tots els ele-
ments quedin semisoterrats. 

La imatge exterior es carac-
teritza per disposar d’un sòcol 

de colors neutres sobre el que 
es disposen la plataforma del 
camp i el pavelló esportiu. 

Els accessos als camps es pro-
dueixen a través d’un nou vial 

El recinte esportiu s’ha cons-
truït en uns terrenys que la FAF 
ha llogat per 25 anys a la Mas-
sana, a la Bòbila, a tocar d’una 
petita zona industrial i una mica 
més amunt del Prat del Colat en 
direcció a Arinsal. 

Amb la finalitat de disminuir els 
terminis d’execució i suprimir 
pilars s’ha optat per un siste-
ma constructiu  estructural de 
pilars i forjats prefabricats pre-
tesats de formigó. 

A LES GRADERIES ES REPRESENTA LA BANDERA 
ANDORRANA, JA QUE HI HA TRES CONJUNTS DE GRADES I 
CADA CONJUNT ÉS D’UN COLOR DE LA BANDERA. 
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amb pendent a la part sud de 
l’edifici que va articulant les 
diferents entrades a  l’aparca-
ment, zona de vestidors, camp 
de futbol i pavelló cobert.  

El camp gran consta de 7.000 
metres quadrats, la gespa és 
artificial i el terra és calefactat. 

Aquest camp també té un sis-
tema de rec. En les grades es 
representa la bandera andorra-
na, ja que hi ha tres conjunts de 
grades i cada conjunt és d’un 
color de la bandera. 

A les grades caben un total 
de 540 persones de públic i 

per millorar l’assolellament del 
camp i la integració amb el pai-
satge s’han col·locat centrades 
en el camp a la part nord de la 
parcel.la.  

Aquestes grades es troben co-
bertes i protegides amb panells 
sandvitx autoportants d’acer.  

S’HA MANTINGUT EL CODI CRÒMATIC DE LA BANDERA TRICOLOR 
EN ELS ELEMENTS DELS VESTIDORS: TAQUILLES, BANCS, PORTES... 
DOTANT ELS ESPAIS D’UN TOC DE COLOR.
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Es posarà un marcador d’uns 6 
o 8 metres quadrats.

A la part semisoterrada del 
camp gran es disposen 6 ves-
tidors i cadascun fa 60 metres 
quadrats, aquests vestidors po-

den ser independents o unir-se 
de 2 en 2 per formar uns ves-
tidors mes grans, depenent de 
les necessitats d’ús. 

Per solucionar la comunicació 
vertical de persones amb mobi-

litat reduïda entre el nivell del 
camp gran i els diferents nivells 
del pavelló s’ha instal·lat un as-
censor. 

El camp petit, situat a la co-
berta del pavelló equival a un 

camp de futbol 5 i les mesures 
són de 23x44. La gespa també 
és artificial i les graderies tenen 
els mateixos colors que les del 
camp de futbol gran. Amb un 
aforament de públic de 40 per-
sones.

El camp de futbol interior equi-
val al de futbol sala. Les mesu-
res són de 20x40. En aquest 
espai s’ha fet el marcatge de 
futbol sala. Les graderies estan 
a la part esquerra del camp i al 
costat dret a part de grades, 
trobem també la banqueta dels 
jugadors. L’aforament és de160 
persones. 

PROJECTE: NOVES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

DE LA FAF A LA MASSANA

ARQUITECTE: PERE ESPUGA SORRIBES ! ENGITEC

CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS-URCOSA

L'ADV # ARQUITECTURA064



ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DE LA NOVA INSTAL!LACIÓ ESPORTIVA DE LA FAF A LA MASSANA

ARQUITECTURA
- Projectes d’arquitectura
- Projectes d’urbanisme
- Planejament derivat 
  (plans parcials)
- Taxacions i peritatges
- Divisions horitzontals
- Millora del control climàtic
���WHZZP\�KLSZ�LKPÄJPZ

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
Ç�,Z[Y\J[\YLZ�K»LKPÄJHJP}
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos 
   i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

��,Z[\KPZ�LÄJPuUJPH�LULYNu[PJH
- Electricitat, domòtica

��*SPTH[P[aHJP}�
   lampisteria
- Gas
- Seguretat 
   contra incendi
- Sistemes de seguretat
- Audiovisuals
��:HULQHTLU[��KLW\YHJP}

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA

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

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

Tel. 720 975
urcosa@andorra.ad
www.urcosaandorra.com

UTE CONSTRUCCIÓ NOU POLIESPORTIU DE LA FAF · LA MASSANA



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA NOVA INSTAL!LACIÓ ESPORTIVA DE LA FAF A LA MASSANA

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI 
I ACER INOXIDABLE

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

Calefacció & Climatització

#SomJocor

Royalverd Service SL
C/ Avellana, 6 (Zona Industrial)
17178 Les Preses - Olot (Girona) 
Tel. 872 20 40 80 - info@royalverd.com 
 www.royalverd.com

La nova insta·lació esportiva de la FAF, a la Massana, està dotada d’un sistema de calefacció per terra radiant, que funciona quan 
la temperatura exterior descendeix notablement i evita la congelació de la superfície de gespa i que s’acumulin la neu i el gel. 
7VZ[LYPVYTLU[�LZ�JVIYLP_�SH�Z\WLYÄ�JPL�HTI�NLZWH�ZPU[u[PJH�KL�SH�Tn_PTH�X\HSP[H[�

NOU CAMP DE FUTBOL DE LA FAF  ·  LA MASSANA

El primer camp de futbol d’Andorra i d’Espanya 
KL�NLZWH�HY[PÄ�JPHS�HTI�JHSLMHJJP}

1A FASE: INSTAL·LACIÓ DEL TERRA RADIANT 2A FASE: COL·LOCACIÓ DE LA GESPA

Ctra. de la Comella, ed. Encorces, 6a pl.,  local 602 · Tel. +376 810 022 · AD500 Andorra la Vella
delgadoinstallacions@andorra.ad  ·  www.delgadoinstallacions.com

ENERGIES RENOVABLES: GEOTÈRMIA, 
AEROTÈRMIA, SOLAR I BIOMASSA

ELECTRICITAT · FONTANERIA · CALEFACCIÓ 
CLIMATITZACIÓ · CONTRAINCENDIS · GAS
SERVEI DE MANTENIMENT
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ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

Camp de Futbol 7 instal·lat a 
la coberta del pavelló Poliesportiu. 

Zona d’escalfament 
amb gespa de colors multiesportiva 

texturitzada, amb logo FAF i 
marques blanques per a exercicis.

COL·LECCIÓ DE GESPA ARTIFICIAL PER A CADA ÚS

Gespa per a ús residencial, amb una col·lecció exclusiva 
de productes europeus i anglesos de 1a qualitat. 

Instal·lacions professionals amb garantia de 8 anys.

Gespa texturitzada per a ús en parcs infantils, 
complint normativa UNE per amortiment de caigudes 

crítiques. Carta de gespa en 8 colors. Gimnasos i zones 
multiesportives TRX.

Gespa esportiva amb homologació: 
Futbol, Rugbi, Tennis, Pàdel, Hoquei, Golf...

Exposició i venda
C/ Joan Martí, 3 · Baixos 2
AD200 Encamp – Andorra

info@elbuenrollocesped.com
www.econaturaeurope.com 

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

1991-2021



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA NOVA INSTAL!LACIÓ ESPORTIVA DE LA FAF A LA MASSANA

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS DE FORMIGÓ I PAVIMENTS LLEUGERS DE PVC VESTUARIS

Més de 70 anys 1951-2021

1968
2021

50

T 815 541 · M 341 076  ·  Ctra. del Pas de la Casa, local 4 · AD200 ENCAMP · nobregasl@andorra.ad

EMPRESA SUBCONTRACTADA



EL CUB
AMPLIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ 

DEL CENTRE ESPORTIU D’ORDINO !CEO"

Text i fotos: ORTEU RIBA ARQUITECTES

Intervenir en un edifici projectat per 
arquitectes de renom, com ho són 
l’equip MBM de Barcelona, és una gran 
responsabilitat, però fer-ho en un centre 
que protagonitza una de les vistes més 
reconeixibles d’Ordino encara ho és més.

L'ADV # ARQUITECTURA074
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“UN EDIFICI RESPECTUÓS AMB LA IMATGE DEL 
POBLE D’ORDINO I QUE ALHORA DIALOGA AMB 

LES PREEXISTÈNCIES”.

077L'ADV # ARQUITECTURA

El Centre Cívic i esportiu d’Ordi-
no es va construir entre els anys 
1992-1995, d’acord amb el pro-
jecte del despatx d’arquitectura 
Martorell Bohigas Mackay. La 
seva volumetria amb  disposició 
esglaonada, provoca que l’edifici 
(tot i la seva important magni-
tud), quedi mimetitzat en l’en-
torn, creant el mínim impacte en 
les visuals cap al poble. 

El CEO ha funcionat com a con-
tenidor de diferents serveis de 
la parròquia, entre aquests usos 
s’hi ubicava l’escola Bressol, la 
Bolera, l’oficina de turisme, una 
escola d’art i un Bar. Amb el pas 
dels anys, el Comú d’Ordino ha 
anat reubicant aquests usos en 
altres indrets de la parròquia, 
amb la voluntat que l’equipa-
ment funcionés exclusivament 
com a centre esportiu. 

A l’analitzar les noves neces-
sitats i l’espai del qual dispo-
sàvem ens vam adonar de se-
guida que era necessària una 
ampliació, i que s’havien de 
solucionar altres deficiències, 
tant en la distribució i la circu-
lació interna del centre, com 
en la relació de l’edifici amb el 
seu entorn. El projecte vol do-
nar resposta a totes aquestes 
necessitats, integrant el nou 
edifici al poble d’Ordino i bus-
cant un diàleg respectuós amb 
l’antic edifici.

Per a la realització d’aquest 
projecte es va dur a terme un 
exhaustiu estudi, tant de l’em-
plaçament, com de les preexis-
tències. L’única peça volumè-
trica amb què es comptava per 
resoldre el “trencaclosques” era 
la sala de Judo, un espai amb 
unes característiques especials, 
quant a dimensió i alçada lliure 
es refereix. Va ser el joc amb 
aquesta peça (després de mol-
tes proves i esborranys), el que 
va acabar donant forma al que 
avui dia s’ha convertit en una 
realitat.
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A causa de la seva implantació 
esglaonada, la disparitat d’usos i 
les diferents reformes, que s’han 
anat executant durant el temps, 
el Centre Esportiu existent patia 
importants mancances a nivell 
de circulacions internes i exter-
nes.

Els diferents accessos al centre, 
el fet de que no totes les plantes 
estiguessin connectades en-
tre si, junt amb el condicionant 
de que les escales exteriors no 
arribaven a connectar la cota 
superior amb la inferior, provo-
caven que l’edifici actués com 
una barrera urbanística entre el 
centre històric i el camí de San-
ta Bàrbara, alhora que confonia 
als seus usuaris amb complexos 
recorreguts.

El nou edifici, amb 4 plantes i 
un característic volum en for-
ma de cub, s’ubica en la zona 
on antigament quedaven 
bastides unes graderies ex-
teriors. S’ha aprofitat el gran 
desnivell topogràfic que exis-
teix per minimitzar l’impacte 
d’un edifici d’aquestes dimen-
sions, aconseguint un conjunt 
que respira harmonia,  sense 
interferir la imatge del poble 
d’Ordino i alhora emmarcant 
en un segon pla l’església de 
la parròquia. 

L’ampliació projectada es no-
dreix del llenguatge formal 
de l’edifici existent, conformat 
per un sistema constructiu 
vidriat (mur cortina), que grà-
cies a la seva transparència, 
permet realitzar una lectura 
de l’esquelet estructural de 
l’edifici. Aquesta caracterís-
tica estructura metàl·lica en 
forma de gelosia és un dels 
punts característics de l’actual 
centre, la qual s’ha traslladat a 
l’ampliació, amb un llenguatge 
propi. 

“LA INGRAVIDESA A TRAVÉS DEL TRACTAMENT 
DE LA FORMA, LES OMBRES I ELS MATERIALS”  

L'ADV # ARQUITECTURA078 L'ADV # ARQUITECTURA078
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PROJECTE: AMPLIACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU D’ORDINO !CEO"

ARQUITECTES: ORTEU RIBA ARQUITECTES

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

CONSTRUCTORA: LOCUBSA 
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Es va decidir reestructurar el 
funcionament a nivell de cir-
culacions del Centre Esportiu, 
col·locant un únic accés prin-
cipal vinculat a la cota inferior 
(Camí de Santa Bàrbara), per 
tal de millorar l’experiència 
dels usuaris. La nova recepció 
actua com a ròtula principal del 
Centre Esportiu, comunicant 
directament amb els nous es-
pais creats: vestidors, oficines 
per a la gestió del centre, es-

pais reservats per a persones 
amb mobilitat reduïda, sales de 
massatges i l’ascensor intern. 

Urbanísticament, l’ampliació 
actua com element permea-
ble entre espais públics (poble 
/ natura). A través d’unes es-
cales exteriors i un recorregut 
accessible amb ascensor s’han 
connectat les cotes superior i 
inferior. Alhora, amb aquesta 
operació es va voler anar un 

pas més enllà, convertint la 
coberta d’aquesta nova edifi-
cació en una plaça pública. En 
aquesta plaça, s’ha ubicat el 
nou servei de circulació, un vo-
lum d’una sola planta, permet 
als agents visuals de l’entrada 
a la parròquia. 

La plaça superior, actua com 
una dilatació de l’espai públic, 
aconseguint acabar de cosir la 
trama urbana amb l’edificació. 

L’AMPLIACIÓ REALITZADA HA MILLORAT LES CIRCULACIONS INTERNES 
DEL CENTRE I ALHORA POTENCIA LA RELACIÓ ENTRE EL NUCLI HISTÒRIC 

I EL CAMÍ DE SANTA BÀRBARA.



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

Empresa constructora de l’ampliació del Centre Esportiu d’Ordino

A r q u i t e c t u r a  ·  U r b a n i s m e  ·  R e h a b i l i t a c i ó  ·  E q u i p a m e n t s  ·  R e s i d e n c i a l  ·  I n t e r i o r s A r q u i t e c t u r a  ·  U r b a n i s m e  ·  R e h a b i l i t a c i ó  ·  E q u i p a m e n t s  ·  R e s i d e n c i a l  ·  I n t e r i o r s 

C e r t i f i c a t s  ·  P e r i t a t g e s  ·  V a l o r a c i o n s  ·  E s t u d i s  ·  D i c t à m e n sC e r t i f i c a t s  ·  P e r i t a t g e s  ·  V a l o r a c i o n s  ·  E s t u d i s  ·  D i c t à m e n s

A r q u i t e c t u r a  ·  U r b a n i s m e  ·  R e h a b i l i t a c i ó  ·  E q u i p a m e n t s  ·  R e s i d e n c i a l  ·  I n t e r i o r s A r q u i t e c t u r a  ·  U r b a n i s m e  ·  R e h a b i l i t a c i ó  ·  E q u i p a m e n t s  ·  R e s i d e n c i a l  ·  I n t e r i o r s 

C e r t i f i c a t s  ·  P e r i t a t g e s  ·  V a l o r a c i o n s  ·  E s t u d i s  ·  D i c t à m e n sC e r t i f i c a t s  ·  P e r i t a t g e s  ·  V a l o r a c i o n s  ·  E s t u d i s  ·  D i c t à m e n s

@or teur iba _  arqu i tectes
www.or teur iba .comwww.or teur iba .comAv/ Dr.  Mi t jav i la ,  17 B loc I I  PB -1  

AD50 0 -  Andorra la  Ve l la   
+ (376)  835 20 0  /   info@or teur iba .com 



ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DE L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU D’ORDINO

RAMILO
CONSTRUCCIONS

LÍDER EN VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA

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

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

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

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

ANIVERSARI

1991-2021

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

Carretera d’Aixovall s/n
Edi!ci Codi, planta 3, local 7

AD600 Sant Julià de Lòria
Mòb. 341023 - Tel. 843580
fusteriasilgar@andorra.ad



SEGURETAT ASSISTENCIAL
MILLORA DE LA

AMPLIACIÓ DEL SERVEI D'URGÈNCIES ! SAAS

Text: Miquel Burgués · Fotos: ADV

Donada la situació d’emergència sani-
tària causada pel nou coronavirus SARS-
COV-2, i per donar compliment a les 
mesures establertes en el Pla de Segu-
retat i Protecció dels usuaris del SAAS, 
així com refermar la corresponsabilitat 

en l'exigència de seguretat assistencial 
per a tots els usuaris en aquest període 
de la Covid-19 i altres situacions similars 
en el futur, el SAAS a dut a terme l’adap-
tació de les seves instal·lacions en plan-
ta baixa.

089L'ADV # ARQUITECTURA



Els treballs que s’han realitzat 
han estat la modificació del 
vestíbul d’entrada d’urgències i 
la creació d’una nova recepció 
general de l’Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell.

L'ampliació s’ha dut a terme en 
dues fases:

- La primera fase ha consis-
tit en reformar una superfície 
aproximada de 250 m!, com-

portant la redistribució dels 
espais destinats a tasques 
administratives i de recepció 
general de l’Hospital, situats a 
la planta baixa d’aquest edifici. 

Han resultat 5 nous boxs 
d’atenció a pacients, una nova 
sala d’espera, 2 nous banys i 
la separació física de circuits 
de pacients d’urgències i d’ac-
cés a les plantes i cafeteria de 
l’hospital.  

- Durant la segona fase, s’han 
realitzat els treballs de nova 
construcció, consistents en la 
creació d’un SAS d’accés, per 
a distribuir les circulacions 
de: recepció general i vestíbul 
d’ascensors a plantes d’hospi-
talització, que ocupa una petita 
superfície de la plaça exterior 
de la planta baixa de l’hospital i 
que s'accedeix des de 3 portes 
automàtiques, (una principal i 
dues laterals).

091L'ADV # INTERIORISMEL'ADV # ARQUITECTURA090



Amb tot això s’ha aconseguit 
crear un nou espai pertanyent 
al servei d’Urgències dins 
l’HNSM per atendre els paci-
ents lleus i moderats (nivells 4 
i 5) o els pacients pediàtrics, 
separat de la resta de paci-
ents, però sent annex i continu 
a la ubicació actual del servei, 
per crear sinergies d’optimit-
zació de les sales d’esperes i 
el triatge de pacients. 

Aquest fet permetrà, si escau, 
separar pacients Covid (o al-

tres simptomatologies) de la 
resta de pacients.

També s’han separat els ac-
cessos d’entrada a l’HNSM i a 
Urgències, creant un únic ac-
cés per aquest.

El funcionament propi d’un 
hospital, juntament amb els 
curts terminis de lliurament, 
han afegit un “nivell extra” de 
dificultat en l’execució dels 
treballs. 

PROJECTE: AMPLIACIÓ DEL SERVEI D'URGÈNCIES
SAAS · HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL
ARQUITECTE : 
BAU ARQUITECTURA · MIQUEL BURGUÈS
CONSTRUCTORA: AUXINI

L'ADV # ARQUITECTURA092

S'han redistribuït els espais destinats a tasques administratives i de recepció 
general de l’Hospital, i han resultat 5 nous boxs d’atenció a pacients, una nova sala 
d’espera i 2 nous banys.



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’URGÈNCIES DEL SAAS

 ESPECIALISTES EN FAÇANES VENTIL·LADES

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

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

AUXINIAUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORAEMPRESA CONSTRUCTORA

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

BORDA EFICIENT ! VALL D’INCLES

Text: Altura Arquitectes · Fotos: ©Pol Viladoms

Ubicada en un entorn de muntanya 
privilegiat, aquesta borda és una 
reinterpretació de l’arquitectura 
tradicional duta a terme amb sistemes 
constructius contemporanis que 
garanteixen el confort i l’eficiència 
energètica actual. 

La casa s’insereix en el terreny, 
recuperant l’estètica de les 
construccions de muntanya.

“S’HA DISSENYAT 
AMB UNA 

ESTRATÈGIA PASSIVA 
QUE MAXIMITZA ELS 

GUANYS SOLARS”
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La distribució s’organitza en 
dues plantes. A la primera plan-
ta hi trobem un espai principal 
longitudinal que compta amb una 
biga de carener massissa d’onze 
metres feta d’un sol tronc, una 
cuina, una gran taula i un fines-
tral amb vistes a la muntanya. 

Annex a aquesta zona, hi ha 
la sala d’estar orientada cap 
al fons de la vall amb un petit 
desnivell que crea un espai més 
recollit. Aquest canvi de nivell, 
que és una adaptació al pen-
dent del terreny, el trobem tam-
bé a la planta semisoterrada on 
estan les habitacions. 

L’habitació que queda soterra-
da, s’ha realitzat en doble alça-
da gaudint de llum zenital i s’ha 
moblat amb unes lliteres que 

s’esglaonen a diferents nivells 
fins a connectar amb la planta 
superior. 

Tots els espais compten amb 
una gran calidesa, pròpia dels 
acabats de la fusta reutilitzada, 
que s’accentua amb el contrast 
dels elements d’acer utilitzats 
puntualment. 

La il·luminació s’ha treballat 
amb llums indirectes per 
reforçar aquesta calidesa i amb 

"LA CASA S’INSEREIX 
EN EL TERRENY, 

RECUPERANT 
L’ESTÈTICA DE LES 

CONSTRUCCIONS DE 
MUNTANYA"
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acabats negres que combinen 
amb la fusta. 

La casa s’ha dissenyat amb 
una estratègia passiva que 
maximitza els guanys solars i 
amb un bon aïllament per tenir 
un consum energètic gairebé 
nul. 

Per tal de reduir l’impacte am-
biental, els murs, els forjats i 
les cobertes s’han realitzat amb 
un sistema prefabricat de fus-
ta dels Pirineus que ha permès 
escurçar el termini d’execució 
in situ, un aspecte essencial 
quan es construeix a més de 
1.796 metres d’altura. 

0100 0101L'ADV # ARQUITECTURA 
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Text: Laura Torres · Fotos: ©Pol Viladoms

El projecte d’interiorisme de 
la borda es basa en dos pilars 
fonamentals: la funcionalitat 
dels espais i la selecció dels 
materials.

L’habitatge s’ha concebut com 
una casa de vacances, on els 
hostes es puguin trobar immer-
sos en un ambient que els con-
necti directament amb la mun-
tanya, en total immersió amb la 
natura i amb els elements que 
la configuren. D’aquí que la se-
lecció de materials ha estat una 
de les consignes importants en 
el moment de dissenyar el pro-
jecte.

S’ha treballat amb materials 
purs, materials naturals, com 
ara la fusta, la pedra, el ciment 
i el ferro, que ens transporten 
directament als camps i munta-
nyes que envolten la borda. 

La balança entre l’estil rústic i el 
modern ha estat un punt fort, ja 
sigui a través de la distribucció 
dels espais plantejats de mane-
ra contemporània, pensant en 

"CONTEMPORÀNIA I 
RÚSTICA, LA BORDA 
S’HA CONVERTIT EN 

UN OASI DE CONFORT 
I RELAX ENMIG DE LA 

VALL D’INCLES"

EQUILIBRI & CONNEXIÓ
PROJECTE INTERIORISME ! BORDA EFICIENT ! VALL D’INCLES
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el COM viuen les persones dins 
la casa, com a través de l’har-
monia amb la que es fusionen 
els materials, els uns amb els 
altres.

La borda és distribueix en dues 
plantes, que s’organitzen de 
manera que trobem a la planta 
superior la part més social, en-
cabint els espais de cuina, sala 
d’estar, menjador i zona relax 
privada. 

Aquests espais conviuen els 
uns amb els altres, en un es-
pai completament obert, i fu-
sionant-se entre ells ordena-
dament, aprofitant les vistes 
a l’exterior i les entrades de 
llums natural. 

A la planta inferior, trobem els 
espais privats d’habitacions, 
banys i zones lúdiques. Dues ha-
bitacions tipus suite, s’ubiquen 
de manera pràcticament simè-
trica a la part frontal de l’edifi-
cació, deixant cabuda a la zona 
destinada als joves de la casa a 
la part posterior, on trobem un 
seguit d’espais que es donen la 
mà i on hi trobem la sala d’esbar-
jo i TV i les lliteres, tot connectat 
amb la planta superior de mane-
ra original, amb escales de ferro 
i una xarxa elàstica en suspensió 
que permet la connexió entre la 
planta superior i la planta inferior, 
però que sobretot permet l’en-
trada de llum natural a aquests 
espais. 

L'ADV # INTERIORISME0104

PROJECTE: BORDA EFICIENT A LA VALL D’INCLES

ARQUITECTE: ALTURA

ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: XAVIER BEAL, 

BEAL AEC ENGINYERS CONSULTORS

INTERIORISME:  LAURA TORRES 

CONSTRUCTORA:  CONSTRUCCIONS ROCA 
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#SomJocor

Climatització

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

C/ del Solà, 5 edif. Lluna, local 3 - AD200 Encamp · T: 83 49 60 - 34 66 77 · Fax 83 49 70  ·  elblau@andorra.ad

LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ

Av. Santa Coloma, 93 - 6è, E · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 60 99 36 · E-mail: proelecj@andorra.ad

   Instal·lacions elèctriques
   Instal·lacions informàtiques  
   Domòtica · TV      Electrodomèstics
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ARQUITECTURA
FUNCIONAL

XALET A CERTERS

0113L'ADV # ARQUITECTURA

El xalet està situat a la 
parcel·la 8 de la urbanització 
de Certers, al Quart de Nagol, 
parròquia de Sant Julià de 
Lòria. 

Limita amb la carretera de 
la urbanització en els seus 
costats llevant, nord i ponent.

TEXT: MERITXELL CATALINAS ! FOTOS: ADV
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El tipus d’estructura dissenyat 
per aquesta edificació ha es-
tat una estructura de pilars de 
formigó, murs de formigó per al 
soterrani i un mur de formigó 
vist en l’interior a tota l’alçada 
que ordena el programa funcio-
nal de l’habitatge. 

Els forjats són de llosa de for-
migó, en algunes zones amb 
tractament vist (cuina i estudi 
de la planta primera) i en altres 
acabats amb fusta.

"MAXIMITZAR LES 
TECNOLOGIES 

DE LES 
INSTAL!LACIONS 

ENERGÈTICAMENT 
EFICIENTS"

L’envolvent de la façana garan-
teix un adequat aïllament tèrmic 
així com una protecció adequa-
da contra les humitats. 

En algunes zones aquest tanca-
ment d’acabat, en comptes de 
pedra, és amb gres porcellànic 
de gran format .

Els tancaments exteriors són 
tots amb un nucli de PVC i aca-
bat amb alumini gris fosc tant 
per l’interior com l’exterior, amb 
triple vidre. Tant els brancals 
com els ampits de les obertu-
res, estan acabats amb xapa 
d’alucobond del mateix color 
que les fusteries. 

La coberta és de pissarra fer-
rada sobre rastrells amb venti-
lació, sobre un aïllament rígid, i 
per l’interior, la llosa de formi-
gó en algunes estances té un 
acabat vist, mentre que en la 
zona de la sala a doble espai i 
els dormitoris de la planta pri-
mera, estan revestits amb fusta 
de roure amb la il·luminació in-
tegrada. 

L’habitatge és un edifici aïllat de 
dues plantes amb un soterra-
ni destinat a aparcament per a 
quatre vehicles, sales tècniques 
i un celler. 

L’accés a l’aparcament se situa 
al vial inferior de la parcel·la, 
deixant un espai exterior pavi-
mentat lliure. 
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a la planta primera on es troba 
un estudi obert amb comuni-
cació al doble espai de la sala 
d’estar. 

També trobem en aquesta plan-
ta dos dormitoris amb un bany 
complet.

A l’interior, les escales i tot el 
mobiliari estan fets a mida, les 
portes i els armaris són amb 
fusta de roure i al terra s’instal-
la un parquet de roure de lama 
ampla. 

El mobiliari de la cuina s’ha rea-
litzat amb un acabat negre/gra-

fit mate i antitaques, amb tots 
els electrodomèstics integrats. 
L’acabat de les parets és sem-
pre en blanc, exceptuant el mur 
de formigó interior que s’ha dei-
xat vist i polit d’imperfeccions. 

Els banys tenen un revestiment 
amb microciment gris clar, amb 

En la planta baixa es troba la 
zona de dia, amb una gran sala 
d’estar a doble altura amb cuina 
oberta. 

En aquest nivell també se situa 
un rebedor, un bany de cortesia 
i la zona de safareig en la part 
posterior de la cuina. 

A la crugia de la façana situada 
al nord-est, es localitza l’habita-
ció principal de la vivenda, amb 
una zona de dormitori amb ac-
cés al jardí, un vestidor obert i el 
bany principal. 

A aquesta zona s’hi accedeix di-
rectament des de la sala d’estar 
a través d’una porta col·locada 
al mur de formigó vist interior. 

Adossada a aquest mur hi ha 
l’escala oberta acabada amb 
fusta de roure, que dóna accés 
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EDITIIS DUS EICAE LIT MI!
NIME PORE, CUPTAS ESTO 
ETUR RE EA CO TETUS 
FUGITAS MOLO

0119L'ADV # ARQUITECTURA

"MATERIALITAT:  
FORMIGÓ, 

FUSTA I VIDRE"

mobiliari en fusta de roure o 
blanc, sanitaris blancs amb les 
aixetes i els accessoris negres. 
El paviment es de gres porce-
llànic tipus pissarra de gran for-
mat 60 x 120.

El sistema de calefacció de l’ha-
bitatge es realitza amb terra ra-
diant, amb una producció a partir 
d’una màquina interior i exterior 
d’aerotèrmia. A l’hora de calcular 
les necessitats calorífiques s’ha 
tingut en compte la temperatura 
exterior de -10º i una tempera-
tura de confort de 22º, a més, 
per dimensionar tots els ele-
ments de calefacció s’ha avaluat 
la forma i els diferents elements 
constructius (murs exteriors, for-
jats, envans interiors...).

La producció d’aigua calenta 
també es realitza mitjançant el 
sistema d’aerotèrmia amb un 
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acumulador d’aigua integrat de 
300 litres. També hi ha una instal-
lació de suport amb plaques so-
lars situades a la coberta.

Tota la xarxa de recollida d’ai-
gües quant a sanejament es 
realitza de forma separativa i 
resten connectades a la xarxa 
general de la urbanització.

Pel que fa a il·luminació, l’equip 
d’arquitectura conjuntament 
amb la propietat, han disse-

nyat cada una de les estances 
segons les necessitats. En ge-
neral es tracta amb lluminàries 
tipus led encastades en cel ras, 
amb una il·luminació puntual en 
la zona de menjador i amb línies 
de leds en els perímetres dels 
tancaments. 

Tot el mobiliari (armaris) dis-
posa d’una il·luminació interior 
amb led en els laterals els quals 
s’activen amb sensors de movi-
ment.  
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PROJECTE: XALET A CERTERS

ARQUITECTURA: 

LLUIS VIU REBÉS !MAX DE CUSA"

MERITXELL CATALINAS SUBIRANA 
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CONSTRUCTORA: 

ENTRIMO CONSTRUCCIONS 
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S.L.
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LES FINESTRES, SEMPRE COM EL PRIMER DIA

#SomJocor

Calefacció, banys 
i climatització

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

ELECTRICITAT EN GENERAL
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
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SERVEIS

El programa de facturació on-line 
més intuïtiu del mercat

Dissenyat per a autònoms i petites empreses

Facturació IntegracionsComptabilitatBancs

Connecta amb el 
teu gestor

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

una millor gestió.

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

www.keyandcloud.com
www.keyandcloud.com
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PAISATGE 
I LLUM NATURAL

RESIDENCIAL TERRA BONETA !  NAGOL !  SANT JULIÀ DE LÒRIA

Text: redacció · Fotos: ADV

El conjunt residencial Terra Boneta està format 
per tres edificis situats a Sant Julià de Lòria, al 
poble de Nagol. El més característic dels edificis 
són les bones vistes que presenta el paisatge i la 
llum del sol, que pràcticament toca durant tot 
el dia i és molt present dins dels habitatges. Tot 
el projecte busca emfatitzar aquests punts en 
totes les estances principals de cada habitatge.

0129L'ADV # ARQUITECTURA



Els tres blocs parteixen d’una 
geometria i obertures atracti-
ves, establint un diàleg entre 
ells i buscant la millor orienta-
ció en les seves cantonades. 

La seva materialització busca 
un efecte de conjunt general, 
però cada bloc presenta les se-
ves característiques i geome-
tria singular. 

Els immobles consten de dues 
escales per bloc, i aquests es 
comuniquen per sota a través 
de dues plantes d’aparcament. 

Tot el conjunt queda conformat 
per un total de 45 habitatges. 

L'ADV # ARQUITECTURA0130 0131L'ADV # ARQUITECTURA

"EL MÉS 
CARACTERÍSTIC 
SÓN LES BONES 

VISTES I LA LLUM 
DEL SOL”



"VO, NOTIS. 
ESSIL UNTEREI 
SE FU, NOTIS. 

ESSIL UNTEREI SE 
FURRSULT"

Els edificis es revesteixen de 
pedra natural i fusta artificial, 
donant predominança a aques-
ta en les zones dels balcons i 
l’entrada. 

D’aquesta forma s’aconse-
gueix un to més càlid per a l’ús 
d’aquests espais. 

La combinació d’aquests dos 
materials de muntanya pretén 
integrar l’edifici en l’entorn i 
es troben contrastats amb les 
grans finestres balconeres que 
li donen cert dinamisme.  

La teulada dels edificis també 
presenta un acabat típic de la 
zona, fet amb llosa de pissarra. 

EDITIIS DUS EICAE LIT MI!
NIME PORE, CUPTAS ESTO 
ETUR RE EA CONSEDIST, 
OFFICTI DESTEM EDITIIS D

L'ADV # ARQUITECTURA0132 L'ADV # ARQUITECTURA0132
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malisme i tranquil·litat, fent que 
les vistes siguin les principals 
protagonistes. 

Totes les plantes baixes dels 
edificis tenen jardins de super-
fícies considerables, amb  una 
zona enjardinada amb gespa 
natural i una altra pavimentada 
per a la de la terrassa. 

Les plantes superiors presenten 
balcons en la majoria de pisos. 

A nivell d’interiors, tots els ha-
bitatges presenten cuines 
obertes associades amb la sala 
d’estar, buscant que l’espai 
sempre quedi emmarcat en al-
gun d’aquests grans finestrals. 

Cuines totalment equipades 
amb els electrodomèstics pane-
lats, barrejant sempre la fusta i 
el color blanc, que aporta mini-
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Aquests, tenen una geometria 
irregular amb una superfície i 
materialitat molt integrada al 
conjunt. 

A més, la seva relació directa 
amb la sala i la cuina els permet 
ser molt aprofitables i pràctics 
per al seu ús. 

 
Totes les zones comuns es 
troben tractades amb una se-
nyalització conjunta i una tipo-
grafia de toc juvenil que dóna 
als espais un aire modern i 
característic de tot el conjunt 
residencial. 

PROJECTE: TERRA BONETA · NAGOL

PROMOTORA: FEIXES I ESTALLS, SL. 

ARQUITECTURA: ARTquitectura · TURI RIBERAYGUA

        TONI RIBERAYGUA

ENGINYERIA: ECM ENGINYERIA

CONSTRUCTORA: PIDASA SERVEIS

L'ADV # ARQUITECTURA0136
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TOQUEM FUSTA

Ctra. de Fontaneda, !"  ·  Planta -!, porta C#
AD"$$ Sant Julià de Lòria  ·  Principat d’Andorra
t/f %!&" !"# $!% · m %!&" %&' #&&  ·  ecm.ins@andorra.ad 

ENGINYERIA CIVIL, ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS

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 RECRESCUTS DE PAVIMENT

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

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

Ctra. de la Comella, Encorces de Can Nyerro, núm. 7 · AD500 Andorra la Vella
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Ctra. dels Cortals
Mag. Parrot

AD200 ENCAMP
Tel. +376 833 620
Fax +376 833 621

marbre-jesus@andorra.adwww.marbresjesus.com

Calefacció & Climatització

#SomJocor

C. de la Comella 4, Naus Cortell, local 4 AD500 Andorra la Vella · T/F 81 41 81 · marinserraller@gmail.com     T 63 88 06 

REPARACIÓ I MANTENIMENT DE COBERTES

REPARACIÓ DE GOTERES

COL·LOCACIÓ DE CANALS I BAIXANTS

INSTAL·LACIÓ DE VELUX

AÏLLAMENTS TÈRMICS EN COBERTES

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

C/Engolasters
(GLðFL�5RVVHOO
7HO��)D[���������������
0ňELO���������������
$'����(QFDPS
3ULQFLSDW�Gâ$QGRUUD
totteulades@andorra.ad



INDUSTRIALS COL!LABORADORS RESIDENCIAL TERRA BONETA A NAGOL ! SANT JULIÀ DE LÒRIA

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE: 

• calefacció

• lampisteria

• climatització

• ventilacions, 

• energia solar

• energia renovable

Lampisteria, calefacció i climatització

Més de 50 anys al vostre servei

Av. Santa Coloma, 20 - Baixos · AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra · Tels. +376 759 000 · 659 000

efhys@andorra.ad

www.reparaciomaquinariahoteleria.com

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, 
LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ, 

AIRE CONDICIONAT I FRED INDUSTRIAL.  
ASSISTÈNCIA 24/24H.



ORIENTACIÓ I VISTES 
IMMILLORABLES

EDIFICI JOSEP JIMÉNEZ ! ANDORRA LA VELLA

Text: ENGITEC · Fotos: Adv

L’arquitectura 
ha d’entendre i 
transformar el 
lloc on s’ubica, 
millorant la 
qualitat de vida 
de la gent.

L’edifici és 
de tipologia 
d’alineació 
a vial. Amb 
l’obertura del 
nou passatge de 

vianants, que connecta els dos carrers, 
que limiten la parcel.la, aquesta passa de 
ser entremitgeres, amb façana davant i 
darrera, a disposar de tres façanes. 

Això ens permet projectar habitatges 
de lloguer de qualitat, on pràcticament 
totes les estances són exteriors i el més 
important, orientades a sud i a les vistes; 
amb una gran eficiència tèrmica. 

L'ADV # ARQUITECTURA0146
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Amb el gest mínim d’inflexionar 
la façana en cada planta, amb 
directrius diferents, vam aconse-
guir crear uns balcons que ge-
neren valor afegit als habitatges. 

Aquest joc de plens i buits alleu-
gera la façana; donant-li tensió 
i caràcter, per a singularitzar-la.

L’edifici es distribueix en un to-
tal de deu plantes, repartides de 
la següent manera: una planta 
soterrani, tres de semisoterrani i 
sis plantes d’habitatges.

Al disposar de dos carrers, i un 
salt de pràcticament tres plantes 
entre ells, l’edifici disposa de dos 
accessos.

L’accés rodat es realitza per l’ac-
cés inferior per dues rampes, la 
primera que baixa a la planta 
soterrani i la segona que dóna 
accés a les dues plantes semi-
soterrànies, destinades a apar-
cament.



L’última planta semisoterrània, es 
destina a trasters per a tota la pro-
moció, i a habitatges que donen al 
carrer inferior.

La resta de les plantes es des-
tinen a habitatges. 

Les dues primeres plantes es 
distribueixen en habitatges més 
petits, i les superiors són més 
grans.

L’edifici consta de vint-i-qua-
tre habitatges, distribuïts en sis 
d’una habitació, sis de dues i 
dotze de tres.

El sòcol de l’edifici és de pedra 
del país. 

La part superior de l’edifici és 
una façana ventilada de pedra 
amb tres tons de color. 

L’entrada està revestida de fusta 
artificial. 

"UNA DISTRIBUCIÓ 
EFICIENT, ON TOTES 

LES ESTANCES 
SÓN EXTERIORS I 

ORIENTADES A SUD"

Els revestiments dels banys tenen un gres porcellànic a dos 

colors. 

0151L'ADV # ARQUITECTURA
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Les cuines de xapa laminada, 
completament equipades i fun-
cionals, amb la nova tecnolo-
gia de cantell làser, és a dir, les 
cantonades estan plegades i no 
enganxades. El que aporta una 
millor durabilitat i resistència.

Els pisos compten amb radia-
dors elèctrics d’alta eficiència.

Els paviments són de gres por-
cellànic, imitant la fusta; i les 

zones comunes es realitzen amb 
granit blanc cardenal. 

A més, l’edifici consta de pla-
ques solars, tant fotovoltaiques 
com tèrmiques. 

Totes les zones comunes es 
complementen amb un pro-
jecte d’il·luminació continu, que 
t’acompanya des de l’entrada 
fins l’habitatge.

PROJECTE: EDIFICI JOSEP JIMÉNEZ

ARQUITECTE: 

PERE ESPUGA SORRIBES / ENGITEC

CONSTRUCTORA: 

CONSTRUCCIONS BUIQUES 

> Les portes i els armaris de 
totes les vivendes són lacats. 

>
 

Les fusteries són de triple 
vidre d’alumini.

0153L'ADV # ARQUITECTURA
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ARQUITECTURA
- Projectes d’arquitectura
- Projectes d’urbanisme
- Planejament derivat 
   (plans parcials)
- Taxacions i peritatges
- Divisions horitzontals
- Millora del control climàtic
���WHZZP\�KLSZ�LKPÄJPZ

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures 
K»LKPÄJHJP}
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos 
   i vessants
- Fonamentacions 
especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies 
renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

��,Z[\KPZ�LÄJPuUJPH�LULYNu[PJH
- Electricitat, domòtica

��*SPTH[P[aHJP}�
   lampisteria
- Gas
- Seguretat 
   contra incendi
- Sistemes de seguretat
- Audiovisuals
- Sanejament, 
KLW\YHJP}

engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

Carrer Pobladó, 37Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3Naus Cortés núm. 3

AD500 Santa ColomaAD500 Santa Coloma
AndorraAndorra

Tel. 811 356 · Fax 863 398Tel. 811 356 · Fax 863 398
fito@andorra.adfito@andorra.ad

ANIVERSARI

1991-2021
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ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE,
 EN PAVIMENTS DE FORMIGÓ I PINTATS AMB RESINA EPOXI

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

#SomJocor

Banys ESTUCS

VERNISSOS

MOQUETES

PAPERS

TÈXTILS

RETOLACIÓ

PINTURA EN 
GENERAL

C. del Tremat, 4 · AD200 ENCAMP · artidecoracio@andorra.ad · Tel. 834 428 · Fax 834 427 · Adelino mòb. 328 027

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

Avinguda del Pessebre, 44, PIS 2n 1a
AD700 Escaldes Engordany

Tel. 608861 – 349162
electricitatnem@gmail.com

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

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

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE L’EDIFICI JOSEP JIMÉNEZ"| ANDORRA LA VELLA

C/ Prat Salit, 9  ·  Oficina: +376 721 365
projectes!novelecandorra.com

KITS CONTROL 3G WIFI
Un sistema, tres solucions
Control 3G Wifi és un sistema de domòtica per controlar la 
calefacció elèctrica. Tecnologia per gaudir de la comoditat de 
la teva llar, estalviar en els consums i controlar la calefacció 
des de qualsevol lloc.

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

EDIFICI JOSEP JIMÉNEZ  /  PERSIANES ENROTLLABLES  /  INSTAL·LACIÓ REALITZADA PER COPECO

Tel. +376 332 913 · andomaia@hotmail.com
INSTAL·LACIONS DE PARQUETS, PORTES, ARMARIS I CUINES
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www.bellacer.com

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

CAPTADOR DE TUBS DE BUIT 

Solar tèrmica
L’energía del futur

Sistemes 
ecològics de 

calefacció

RAMILO
CONSTRUCCIONS

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

PYRÉNÉES

De dilluns a divendres 
de 9.30 a 19.30 h
Dissabte de 10 a 18 h

ILLA CARLEMANY

De dilluns a divendres 
de 9 a 20 h
Dissabte de 10 a 19 h
Diumenge de 10 a 18 h

Tel. 831 000

Benvinguts a la tintoreria
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QUALITAT DE VIDA
POBLET D’AUVINYÀ ! SANT JULIÀ DE LÒRIA

Text: Redacció · Ricard Fiter
Fotos: ADV

Al peu del bosc de 
La Rabassa en la 
parròquia laurediana, 
es troba aquest 
encantador poble 
d’Auvinyà d’inspiració  
medieval.



L'ADV # ARQUITECTURA0164 0165L'ADV # ARQUITECTURA

El poble d’Auvinya és un dels 
destins favorits dels visitants 
que busquen l’harmonia urba-
nística i la tranquil·litat. 

Amb un microclima de 300 
dies de sol a l’any, en aquesta 
part septentrional del país no 
es troben hotels de luxe ni res-
taurants famosos. Ni tan sols 
conegudes galeries comercials. 

Allà només veurem un poble que 
queda documentat amb data de 
l’any 875, segle IX. Indret ple de 
llegendes mil·lenàries, com la de 
la Dama Blanca d’Auvinyà, símbol 
de la independència i llibertats 
andorranes. S’ha aconseguit con-
vertir aquests paratges en un des-
tí preferit, tant pels seus habitants, 
com pels visitants que hi arriben 
“ràpid i fàcilment” però que se’n 
van “difícil i lentament “. 

Es tracta d’un poblet de 30 ca-
ses, totes de lloguer, envoltat 
de prats, vinyes i pomeres de 
tan sols uns 100 habitants i que 
compta amb el mateix nombre de 
vaques, trobant-ne sovint alguna 
que remuga pacíficament pels 
seus carrers empedrats. Carrers 
on els cotxes no poden circular. 

"UN POBLET 
DE 30 CASES 
ENVOLTAT DE 

PRATS, VINYES I 
POMERES"



Trobem dues torres medievals, 
la de les Nenes i la del Drac i  
una església d’estil romànic amb 
la imatge de Sant Ivo, i de les 
Verges de Canòlich i de Merit-
xell. I uns grans panells de ferro 
rovellat, gravats amb la història 
d’Andorra.  

Recentment, s’han construït 5 
noves cases amb la mateixa filo-
sofia que les anteriors;  amb ma-
terials característics de les ca-
ses pairals andorranes, la pedra 
utilitzada és del país, els balcons 
són de fusta, les teulades de llo-
sa recuperada i les xemeneies 
són pròpies de l’època.     

Aquests nous habitatges, cons-
ten d’un singular aparcament, 
pintat amb una gamma cromàti-
ca plena de colors vius.

L'ADV # ARQUITECTURA0166 0167L'ADV # ARQUITECTURA
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ARQUITECTURA: ALFONS VALDÉS

ENGINYERIA: GUILLEM VALDÉS

CONSTRUCTORA: ENTRIMO CONSTRUCCIONS 

Auvinyà, paratge magnífic entre 
les muntanyes lauredianes, es 
converteix així en un exemple de 
les coses ben fetes, exclusives 
i respectuoses amb les cons-
truccions tradicionals d’Andor-
ra. I com indica el rètol de ferro 

forjat: “caminant que arribes a 
Auvinyà, aquí seràs sempre ben-
vingut”. 

c/ Parnal, 4
Baixos, 2a

AD700 
Escaldes-Engordany

Tel. +376 867335
gvaldes.e.c@gmail.com

Infraestructures viàries
Estructures d’edificació

Obra civil
Geotècnia

Plans parcials



                 
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.fusteriaptrluso.com>>



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL POBLET D’AUVINYÀ ! SANT JULIÀ DE LÒRIA

SERRALLERIA 
LOPEZ & LOPEZ

· Estructures metàl·liques

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

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

· Escales interiors i exteriors

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

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

ÎÎ  Av. Salou, 55, Nau Inverandor 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA 
(Principat d’Andorra)
JJ  723872    nn  334215
ÇÇ  serrallerialopez87@gmail.com

Visiteu la nostra 
pàgina de Facebook

MULTISERVEIS TORRECILLAS

Av. d’Enclar, 115 · 6è-1a
AD500 Andorra la Vella

T +376 650 681 · 658 510
pinturestorrecillas16@gmail.com

#SomJocor

Calefacció



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL POBLET D’AUVINYÀ ! SANT JULIÀ DE LÒRIA

Carrer Camp Bastida, núm.4 AD500 ANDORRA LA VELLA
T. 74 10 10 · info@ mavid.ad

www.mavid.ad

gaudir
Tot per

de l’estiu

Electricitat

Climatització

 Calefacció

Lampisteria

Instal.lació Solar i Fotovoltaica

Telecomunicacions

 Informàtica

Seguretat

Cartelleria digital

Tel.: (+376) 801 740  I  Fax: (+376) 801 744

gruplomi@gruplomi.com

C/ De Lòria, 12 - AD600 Sant Julià de Lòria

Tel.: (+376) 801 740  I  Fax: (+376) 801 744

gruplomi@gruplomi.com

C/ De Lòria, 12 - AD600 Sant Julià de Lòria

OPCIO 1

OPCIO 2

Electricitat

Climatització

 Calefacció

Lampisteria

Instal.lació Solar i Fotovoltaica

Telecomunicacions

 Informàtica

Seguretat

Cartelleria digital

Tel.: (+376) 801 740  I  Fax: (+376) 801 744

gruplomi@gruplomi.com

C/ De Lòria, 12 - AD600 Sant Julià de Lòria

Tel.: (+376) 801 740  I  Fax: (+376) 801 744

gruplomi@gruplomi.com

C/ De Lòria, 12 - AD600 Sant Julià de Lòria

OPCIO 1

OPCIO 2

instal·lacionsmantenimentclimatitzacionsenergiesrenovablesventilacionslampisteria
c/ dels Escalls 7, 1-1a · AD700 Escaldes-Engordany · mòbil +376 328 320 · T. +376 864 657 · caldasl@andorra.ad



ESCENOGRAFIA
REHABILITACIÓ D'UNA VIVENDA A L'ALDOSA

L'ADV # INTERIORISME0176

La rehabilitació d’aquesta 
vivenda a l’Aldosa, 
s’emmarca dins d’un entorn 
rústic i tradicional. 

L’apartament està distribuït 
en tres nivells. 

Text: redacció · Fotos: Adv
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En aquesta “Casa Museu” 
es veu reflectit tot el que els 
propietaris valoren en un 
ambient residencial, com el 
disseny i l’art (tots dos for-
men part del seu dia a dia). 

L'interiorista va decidir eli-
minar tots els detalls d’ori-
gen de l’habitatge per crear 
espais més racionals a la 
mida de les necessitats del 
client.

La cura de tots els materials 
fan que el resultat adquireixi 
un caràcter de peça única, 
que denota ofici per l’exqui-
sidesa i la cura del detall 
com a objectiu final. 

La planta d’accés està desti-
nada a la zona dels dormito-
ris. 

A la segona planta trobem 
el saló i la cuina oberta que 
ofereix una volumetria més 
amplia amb doble alçada 

destinada a la zona de lec-
tura, amb possibilitat també 
d’un espai per a convidats. 

Al tercer nivell hi ha un des-
patx amb finestres de sostre 
per buscar la llum natural en 
un espai tan fosc.

"S’HA CREAT UNA 
ESCENOGRAFIA, 

POSANT EN VALOR 
TOTA LA COL!LECCIÓ 

D’ART"



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

INTERIORISME: 

PEP CAMPENY

Aquesta vivenda és molt fos-
ca i per aquesta raó la il·lumi-
nació és molt acurada. 

Podem observar com en 
aquesta casa s’ha creat una 
escenografia, ja que es posa 
en valor tota la col·lecció 
d’art, repartida per tota la vi-
venda.

La cuina, està equipada fins 
a l’últim detall; s’ha creat un 
“univers” sense protagonis-
me, però amb marcada pre-
sència.

Les parets estan revestides 
amb fusta i els panells són 
de pedra. 

També s’inclouen portes cor-
redisses integrades a la pa-
ret per aprofitar l’espai. 

Els esglaons de les escales 
estan coberts amb ferro, i les 
baranes amb vidre i perfils de 
ferro. 

0181L'ADV # INTERIORISME



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA A L’ALDOSA

 T +376 804 440 interfusta@andorra.ad

INTER
F U S T E R I A
fusta

Instal·lació · Manteniment· Lampisteria · Calefacció · Aire condicionat · Energia solar

Av. Fiter i Rossell, 28 A · 1-2 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY · T +376 333 696 · instal.fort@gmail.com

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
 



LLUM & CONTROL
JOAN MELLADO  |  +376 639 522  |  projectesbelight@gmail.com  |   @projectes_belight

experiència
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TALENTS AMB 
DENOMINACIÓ 

D’ORIGEN

De Rigalt a Puigdengolas

MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ADV, JAUME BLASSI 

El Museu Carmen Thyssen i Crèdit Andorrà 
han presentat la nova exposició del museu: 
Talents amb denominació d’origen: de Ri-
galt a Puigdengolas, una exposició cen-
trada en el diàleg artístic entre la Co!lec-
ció d’art de Crèdit Andorrà i la Co!lecció 
Carmen Thyssen. 

La mostra es va inaugurar el passat 11 de 
febrer i estarà oberta fins al 9 de gener del 
2022. 

En aquesta exposició es fa un recorregut 
per les obres d’artistes catalans de finals 
del segle XIX i principis del segle XX.
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S’esmenten diversos pintors 
que van coincidir en la 
seva formació o van crear 
diferents escoles. La selecció 
de les obres que s’exposen 
pretenen mostrar les similituds 
i les diferències entre pintors 
catalans d’aquesta època. 
Alguns dels més representatius 
són: Ramon Casas, Ricard 
Opisso, Joaquim Terruella, 
Santiago Rusiñol, Eliseu 

Meifrén, Josep Puigdengolas, 
Joaquim Vayreda, Ramon 
Martí y Alsina, Laureà Barrau, 
Lluís Rigalt, Hermen Anglada, 
Baldomer Galofre i Rafael 
Durancamps. L’escola més 
representativa va ser l’Escola 
de Llotja.

L’Escola d’Art i Superior de 
Disseny de Barcelona en els 
seus inicis va situar les seves 
aules al primer pis a la Llotja 

de Mar, un edifici neoclàssic 
on els mercaders es reunien 
per a la contractació de tot 
allò que arribava des del mar. 
Per aquesta raó, avui dia la 
coneixem com la Llotja. És 
l’escola més antiga d’Espanya i 
la seva llarga tradició ha servit 
de referent per continuar 
adaptant-se a totes les 
èpoques i oferir una millor 
formació artística. 

Es va inaugurar per la Junta de 
Comerç de Barcelona el 1775 
amb el nom d’Escola Gratuïta 
de Disseny i ha evolucionat 
en diferents etapes fins a 
l’actualitat. Al principi l’escola 
era gratuïta i es facilitaven 
beques i ajudes perquè els 
estudiants  de Madrid, Roma 
i París poguessin estudiar a la 
Llotja.

Al cap de poc temps, el centre 
es va transformar en l’Escola de 
Nobles Arts, que se centrava 
principalment a formar 
pintors i escultors, seguint les 
influències renaixentistes. 

El 1817, la Llotja es va convertir 
en un referent d’escola 
moderna i passa a estar en 
el punt de mira de tots els 
artistes. A finals del segle XIX 
els ensenyaments artístics 
estaven conduïts a les arts 
industrials. Es van introduir, 
també, mètodes pedagògics 
oposats als acadèmics, per 
així fomentar la lliure creació 
artística fonamentada en nous 
conceptes com l’idealisme.



Martí y Alsina, Ramon  ! CAMPS DE BLAT A L’ESTIU " s/d ! Oli sobre tela ! 84 x 166 cm ! Co"lecció d’Art de Crèdit Andorrà
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L’inici dels segle XX va arribar amb novetats, ja 
que el Modernisme català impregnava totes les 
modalitats estètiques  que van derivar en nous 
conceptes artístics i, en conseqüència, en la 
dedicació d’una important reforma general en 
els decrets sobre l’ensenyament artístic vigent 
fins aquell moment a la Llotja. Àngel Ferrant, 
professor de l’Escola, va fer una renovació en el 
pla pedagògic, fet que el reconeix com un dels 
personatges més representatius de la història de 
l’Escola. Gràcies a una beca de l’Escola, Ferrant 

marxa a Viena, on estudia el sistema educatiu 
artístic i s’impregna dels principis de la Bauhaus.

L’Escola de Llotja és la seu d’una llarga i singular 
tradició artística que ha perdurat fins a dia d’avui 
oferint un gran ventall de formacions en l’àmbit 
artístic.

Els dos comissaris de l’exposició, Isabel Rodríguez 
Ferrer i Guillermo Cervera, han triat l’obra Prats 
de Santa Coloma, Andorra de Joaquim Mir i 
Trinxet, com la imatge central de la mostra. 

Casas i Carbó, Ramon ! RETRAT DEL DRAMATURG JOAQUÍN DICENTA ! 1905  
Oli sobre arpillera ! 54 x 46 cm ! Co"lecció d’Art de Crèdit Andorrà 

Barrau Buñol, Laureà ! EIVISSENCA TRAIENT AIGUA DEL POU ! c. 1945  Oli 
sobre tela ! 70,5 x 57 cm ! Co"lecció Carmen Thyssen-Bornemisza

L’autor ha deixat diversos testimonis pictòrics 
de les seves estades a les valls durant els anys 
30, exemple clar de la importància del Principat 
d’Andorra com a inspiració artística. 

L’exposició consta de 23 obres de la Co!lecció 
d’art de Crèdit Andorrà i 5 obres de la Co!lecció 
Carmen Thyssen. Cervera ha destacat dues 
obres de l’autor Joan Roig y Soler, cofundador 
de l’Escola Luminista de Sitges. Cases a la Platja 
de la Co!lecció d’art de Crèdit Andorrà on 

l’autor vol representar la perfecció dels efectes 
lluminosos a un paisatge de platja, un espai que 
ocupa una part important de l’obra, prenent 
protagonisme en el primer pla horitzontal, 
estructura característica de les pintures marines. 
Platja de Vilanova de la Co!lecció Carmen 
Thyssen, retrata la platja de Vilanova i la Geltrú 
amb unes cases situades damunt la sorra i el 
mar de fons. Aquest escenari és similar al de 
l’obra Cases a la Platja, però en posició invertida 
lateralment. 

Mir i Trinxet, Joaquim  ! PRATS DE SANTA COLOMA, ANDORRA ! s/d  
Oli sobre tela ! 65 x 81 cm ! Co"lecció d’Art de Crèdit Andorrà 

Durancamps Folguera, Rafael ! PAISATGE NEVAT " s/d ! Oli sobre fusta
38 x 46 cm ! Co"lecció d’Art de Crèdit Andorrà 

"REPRESENTANTS DE 
LES CONEGUDES CINC 

ESCOLES CATALANES: LA 
LLOTJA, L’ESCOLA D’OLOT, 

ELS LUMINISTES DE 
SITGES, ELS QUATRE GATS 

I LA COLLA DEL SAFRÀ”



CARTELLS DE LA GUERRA 
CIVIL A CATALUNYA
LA REPÚBLICA I  LA GUERRA CIVIL PROTAGONITZEN ELS 
CARTELLS DE L’EXPOSICIÓ AL CAEE
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ADV

La Generalitat de Catalunya es va establir 
a conseqüència de la proclamació de 
la república a l’Estat espanyol de 1931. 
Per aquesta raó, Catalunya va assolir 
l’autogovern mitjançant el seu estatut 
d’autonomia. Tot això, va comportar 
una intensa activitat política i això va 
suposar l’edició de nombrosos cartells. 
No obstant, el cartellisme com a mitjà de 
comunicació social  va tenir auge quan va 
esclatar la guerra. 
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MARIBEL LUCAS BERTA OROMÍSILVIA GUILLEM CARMEN MATALOBOS MAITE BERNET

MAR GARCIA ANTÒNIA MIRALLES MÒNICA ARMENGOL NEUS MOLA JUAN CARLOS LUPON

El darrer 28 i 29 de novembre vam 
poder aprendre la tècnica de la mà 
del joier Gastón Rois, que va impartir 
un curs intensiu d’electroforming a 
l’Escola d’art del Comú d’Andorra 
la Vella. La tècnica, aplicada a la 
joieria contemporània, consisteix en 
un procés d’electròlisi que permet 
depositar partícules de coure sobre 
elements orgànics o inorgànics, que 

estan submergits en una solució 
de sulfat de coure i una petita 
porció d’àcid sulfúric. I gràcies al 
corrent elèctric de baix voltatge 
es genera aquest moviment de 
partícules que ens permet aconseguir 
elements encapsulats en coure que 
posteriorment poden ser treballats 
per esdevenir una bella peça de 
joieria. 

Un procés alquímic que barreja màgia i metalls? 
En realitat és un procés d’electròlisi, però el seu 
resultat és realment màgic.

QUÈ  ÉS  L’ELECTROFORMING?
ELECTROFORMING

TEXT: NEUS MOLA · FOTOS: SILVIA GUILLEM
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Nou llibre per donar visibilitat i prevenir 
discriminacions en la infància trans, que va 
presentar la Secretaria d’Estat d’Igualtat i 
Participació Ciutadana i Diversand.

El conte va dirigit a la societat en general, però 
principalment, als infants de primària per donar 
visibilitat al co!lectiu. 

També està destinat a qualsevol institució 
educativa o de lleure en què es pugui tenir el 
llibre com a material didàctic. 

La idea del projecte va sorgir des de Diversand 
en una situació de pandèmia en la qual és 
complicat poder fer una acció al carrer.

El relat tracta la història d’una 
nena trans en la descoberta de la seva 
identitat. L’autor del text és Lóan Poulet 
i les i!lustracions les ha fet Irma Bonet. 
El conte és íntegrament andorrà basat 
en testimonis reals, i en aquest sentit, 
l’autor, va remarcar que el que volia era 
que la gent pogués empatitzar amb 
una realitat a la qual no tothom està 
acostumat. Poulet afirma que el conte és 
un recull d’anècdotes que les famílies li 
han anat explicant.
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EL CONTE ÉS 
ÍNTEGRAMENT 
ANDORRÀ BASAT EN 
TESTIMONIS REALS

No em dic Pol, 
em dic Sarai! 

Aquest llibre aporta eines 
educatives als progenitors per 
acompanyar als seus fills en el 
descobriment de la seva identitat 
i la dels altres. Els continguts i 
el vocabulari estan adaptats al 
lector infantil i supervisats per un 
professional de la psicopedagogia 
perquè l’entesa sigui fàcil i natural. Al 
final del llibre s’ha inclòs un glossari 
de referència per a la gent adulta 
amb la voluntat de facilitar que 
s’entengui. 

EL CONTE 
SENCER 

NO EM DIC POL, EM DIC SARAI
TEXT: REDACCIÓ · IL·LUSTRACIONS: IRMA BONET
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«QUAN ESQUIO 
BUSCO PASSAR-M’HO 
BÉ,  GAUDIR DE LA 
MUNTANYA I  SENTIR 
L’ADRENALINA»

ENTREVISTA A GUIM CAMPENY, FREERIDER

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: GUIM CAMPENY

Guim Campeny Ferrer té vint-i-dos anys i va començar a 
esquiar als cinc anys a l’ECOA (Esquí Club Ordino Arcalís). 
Va passar per la modalitat d’esquí alpí i freestyle, i des de 
ja fa cinc anys està fent freeride que és una combinació 

de les dues anteriors, però en un terreny fora pista. Al 
món del freeride va començar quan tenia disset anys, amb la 

competició del Dorado Junior Freeride a Arcalís, obtenint la segona 
posició. Tot seguit, va rebre una invitació per competir a la Copa del món 
Freeride Junior (FJWC). En aquesta competició va aconseguir una sisena 
posició mundial i la primera posició a l’Europeu. Més endavant, quan va 
acabar l’etapa junior, va entrar a la lliga dels adults (Qualifier). El primer 
cop que va participar va quedar 120è i la segona vegada 72è. Continua 
competint per poder entrar a la Copa del món del Freeride (FWT). Però 
aquest any, a causa de la pandèmia mundial per la Covid-19 s’han aturat les 
competicions fins a nou avís.

A quina edat et vas adonar que 
t’agradava el freeride?

A l’edat de 18 anys.

Que has estudiat?

Acabo d’acabar la carrera d’Inef, staps a 
Font Romeu (França). 

A més, tinc un doble grau en 
management i màrqueting.

Com combinaves els estudis amb el 
freeride?

Hi dedicava el mateix temps tant als 
estudis com al freeride. 

Combinava les dues coses gràcies 
a una beca d’estudis d’alt nivell que 
em proporcionava la universitat. 
Ocasionalment, ens podíem saltar 
algunes classes per anar a entrenar o 
competir. Posteriorment les podíem 
recuperar.

Quantes hores dediques a la 
setmana?

Li dedico un total de vuit hores diàries. 

G
U

I

M
 C A M

P

E
N

Y

E

N T R E V I S T A  A

G
UM

I

20
1

#
E

S
P

O
R

T



20
3

A quines competicions has participat 
darrerament? Has deixat d’assistir a 
alguna competició per la Covid-19?

He deixat d’assistir a quatre 
competicions per la Covid-19. No vaig 
poder anar a Les Arcs, tampoc a una 
competició a Ubaye, als Alps francesos, 
ni a la cursa de Engadine a Àustria.

És difícil dedicar-te completament a 
aquesta disciplina?

És difícil dedicar-s’hi, i sobretot estan 
sol. Sense ajudes és complicat perquè 
l’esquí és un esport car. Viatjar i 
competir és molt costós.

Quin és el teu objectiu a curt i llarg 
termini com a freerider?

A curt termini, només busco passar-
m’ho bé i gaudir de la muntanya que 
és el que m’agrada. Fer vídeos i sentir 
l’adrenalina quan esquio. A llarg 
termini, en dos o tres anys, m’agradaria 
competir al Freeride World Tour.

Pràctiques l’esquí durant tot l’any?

L’esquí el practico durant la temporada 
d’hivern ja que no puc viatjar a 
l’hemisferi sud perquè és molt car i no 
tinc recursos.

Tens sponsors? Si és així, des de quan?

Sí, Couloir i Commençal, des de fa 
dos anys. De totes maneres, amb dos 
sponsors no puc costejar els viatges 
de l’estiu ni pagar-me una temporada 
sencera.

Les marques són del país o 
internacionals?

Són marques del país, Commençal és 
una marca d’Andorra, tot i que és una 
gran marca que està repartida per tot 
el món. Couloir és una botiga d’aquí 
d’Andorra.

Veus difícil entrar? T’ho marques com 
un repte?

És com tot, és complicat perquè hi ha 
molta gent que si dedica i cada cop el 
nivell puja més. M’ho marco com un 
repte, però amb ajudes de marques 
podria accedir molt més ràpid.

Et planteges algun objectiu més?

M’agradaria acabar-me dedicant al món 
del freeride per complet. Filmar, fer 
conferències, vídeos, i a més, viatjar i fer 
vídeos per a les marques. 
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“L’ESQUÍ DE MUNTANYA ÉS UN 
ESPORT QUE REQUEREIX UN 
ALT COMPROMÍS, A NIVELL DE 

PREPARACIÓ, TANT FÍSICA 
COM TÈCNICA”

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: MAURIZIO-TORRI / LUIS ORDOÑEZ  / COMAPEDROSAANDORRA.COM 

L’esquí de muntanya, un dels esports més durs i complets que 
existeixen, per totes les variables que comporta la seva essència 
i el seu desenvolupament. Parlem d’una combinació d’esforç físic 
aeròbic, amb la necessitat d’una gran força mental i força resistència, 
afegint el component de l’altura. A més de la part tècnica de l’esquí, el 
coneixement del medi natural (neu i muntanya) i sense deixar enrere el 
paper que la meteorologia exerceix sobre això.

Els Campionats del Món ISMF celebrats a Andorra del 1 al 6 de març 
d’aquest any  han acollit a gairebé 13 o 14 països. Cinc dies de curses 
emocionants, de 4 disciplines: sprint, relleus, vertical i individual. 
Cadascuna d’elles amb les seves pròpies particularitats.

CAMPIONATS DEL MÓN D’ESQUI DE MUNTANYA

Parlem amb el Xavi Comas, seleccionador nacional

L’equip andorrà està format per 
9 corredors, que competeixen en 
diferents circuits,   alguns més 
locals com la Copa d’Espanya, Copa 
de França i Copa d’Andorra, i altres 
més significatius com la Copa i els 
Campionats del món. 

Per accedir a aquest últim s’han de 
complir uns determinats criteris 
tant físics com tècnics que vénen 
establerts per l’Sta# de l’equip 
nacional, el qual està format per 
dos entrenadors i un seleccionador. 

El Xavi Comas, és el seleccionador 
nacional d’Esquí de Muntanya, i ens 
explica l’estructura del seu equip: 
“disposem de participants en 
quasi totes les categories des de 
la categoria reina: Sènior, passant 
per U23 (les joves promeses), i els 
júniors U20. 

Pel que fa a les categories inferiors, 
aquest any s’ha convidat als 
campionats a altres joves U18 i 
U16, que no pertanyen a l’equip 
nacional, però que fan un treball, 
tant físic com tècnic, en els seus 
respectius clubs i que destaquen 
en altres competicions, amb 
l’objectiu d’agafar experiència 
comparant-se amb l’elit d’aquest 
esport i que ells mateixos vegin les 
seves mancances”.

És aquí on entra el treball del 
seleccionador, i el seu ull crític, uns 
dels punts més importants de la 
seva feina, parlant des d’una àmplia 
trajectòria professional i esportiva, 
considerant els seus 10 anys de 
competició en l’àmbit internacional 
dins de la Copa del món.
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El seleccionador afirma que està 
molt content amb la feina realitzada 
per l’equip sencer, ressaltant una 
de les joves promeses júniors, 
l’Oriol Olm, “actualment, un dels 
esquiadors amb més potencial.”

De la categoria Sènior, caldria 
destacar el Sergi Casabella i Gerber 
Martin, pel seu treball durant 
aquesta temporada, els seus bons 
resultats i la seva regularitat.

Esmentar també el paper femení 
de la Laia Sebastià amb un gran 
resultat en aquests campionats: 3a 
a la Vertical de la seva categoria 
(U23). I una possible incorporació 
a l’equip nacional per a la propera 
temporada.

Tots els corredors que pertanyen a 
l’equip nacional, són amateurs, vol 
dir que mantenen les seves feines o 
estudis. 

Tant a nivell individual com d’equip, 
tot això es tradueix en un gran 
nombre d’hores i de metres positius 
a la muntanya.

“Des del cos tècnic es vol 
reconèixer i valorar el seu esforç 
continu, tenint en compte que 
l’esquí de muntanya és un esport 
que requereix un alt compromís, a 
nivell de preparació, tant física com 
tècnica. I el nivell internacional és 
molt alt cada any, es necessita una 
millora significativa per assolir uns 
bons resultats.“

Molt content amb el funcionament 
de la Federació de muntanya, el 
Xavi assegura que “tot i no ser una 
federació gran, ni un país amb molts 
practicants a l’àmbit competitiu. 
Disposem d’una bona estructura, 
amb moltes ajudes d’entitats 
públiques i privades, i d’un tracte 

molt directe i això resulta un bon 
equilibri per a nosaltres.”

Una reflexió per al futur esportiu, 
seria aconseguir una major 
sinergia positiva entre els clubs i la 
federació de muntanyisme, perquè 
els joves estiguin més preparats 
des de la base, i que l’entrada a 
l’equip nacional pugui ser d’una 
manera més progressiva. 
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“SI PEL BRAÇ HAS CAIGUT,
 PEL BRAÇ JO T’AIXECO”

David Aguilar va treure inspiració dels ous Kinder per començar a 
construir amb peces de Lego. Sempre va tenir clar que no volia una 
pròtesi. Els seus pares van començar a veure que tenia destresa i 
paciència muntant les peces dels Kinder i van pensar que el millor 
seria potenciar aquestes habilitats. Li van comprar Legos, ja que és 

per exce!lència la joguina més idònia per desenvolupar molts tipus 
de facultats, tant cognitives com manuals. Muntava i desmuntava 

els Legos i es feia les seves pròpies joguines. Després de seguir tantes 
instruccions, va arribar a adquirir tants coneixements que en un moment 
donat quan tenia nou anys, va veure que la creació més significativa que 
podia arribar a fer, era precisament allò que no tenia.

DAVID AGUILAR

Actualment, estudia bioenginyeria 
i segur que és gràcies a Lego. Ara 
dissenya amb un programa de 3D, 
gràcies a l’experiència i destresa 
obtingudes al llarg dels anys, on 
amb una fotografia, és capaç de 
desenvolupar creacions úniques. Tota 
la mediatització que es produeix pel 
documental, els concursos o el llibre, 
és abundant i ha de trobar temps per 
poder gestionar-lo. Això fa que no 
pugui dedicar moltes hores al Lego. El 
David sempre ha tingut aquest esperit 
de superació, però si és cert, que ha 
patit molts alts i baixos. La figura dels 
pares, la germana, amics i professors 
ha estat molt important, sinó, hauria 
estat molt fàcil caure a conseqüència 
del rebuig i el bullying. La història del 
David, és la d’una família que s’estima. 
Mai va pensar que arribaria tan lluny. 
Als 16 anys va patir el rebuig de la que 
volia que fos la seva primera núvia i va 
repetir curs. Es va tancar a l’habitació 
durant cinc dies seguits per fer-se el 

braç. El dia que va baixar al menjador i 
va ensenyar als seus pares el braç que 
s’havia construït, van quedar sorpresos. 
Els hi va ensenyar com podia obrir 
ampolles d’aigua i fer flexions. I el pare 
va pensar, “si pel braç has caigut pel 
braç jo t’aixeco” i li va dir que donaria a 
conèixer la seva història.

Pare i fill van fer un vídeo per Lego 
i a partir d’aquí, van contactar amb 
RTVA, TV3 i La Vanguardia perquè la 
història sortís publicada en els mitjans. 
Yannick Dupont de Lego Education, 
volia que el David participes amb 
ells per ajudar-los a desenvolupar 
les noves peces. Les SPIKE Prime 
revolucionarien l’educació STEAM, 
molt de moda a les escoles i centres 
educatius. Els seus pares van estar una 
setmana a Lego i en aquella estada 
va poder desenvolupar cinc braços 
amb les noves peces. A més, va poder 
presentar-los a Mèxic i poc després, 
ser la imatge de la companyia per tot 
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TEXT: REDACCIÓ I FERRAN AGUILAR · FOTOS: HAND SOLO DAVID AGUILAR / JOSE SANCHEZ - FOTO ESTUDI LA SEU 

DAVID AGUILAR 
ÉS MOLT FELIÇ 

PER TOT EL QUE 
ESTÀ VIVINT
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“SI PEL BRAÇ HAS CAIGUT,

Parlem amb el Ferran Aguilar, el pare del David que ens explica en 
què està treballant ara el seu fill i si ha servit d’inspiració per a altres 
persones. També ens parla de per què ha decidit ser el productor del 
documental.

En què està treballant ara el David? 
Té alguna pròtesi en ment?

Actualment, està acabant la pròtesi 
del nen de quatre anys que viu a 
Estrasburg i està fent també una versió 
de la MK1. En un futur, vol crear una 
pròtesi que sigui més genèrica. A més, 
té un projecte per a una empresa de 
biomedicina. Volen desenvolupar una 
nova patent reproduïda amb Lego que 
ajudarà a molta gent. També afegir que 
el seu projecte de marca HAND SOLO, 
ha estat autoritzat per una multinacional.

Creus que el teu fill ha servit 
d’inspiració per a altres persones?

Indubtablement sí, el seu Linkedin 
està ple de persones molt diverses que li 
demostren molta admiració i li demanen 
amistat: enginyers o astronautes com 
l’Scott Kelly, el més experimentat i 
important de la NASA.

Per què has decidit ser el productor 
del documental?

Perquè havia de vetllar pel 
contingut, juntament amb la meva 
dona Nathalie. Volia que apareguessin 
totes les persones que m’havien 
ajudat a aixecar al David. El meu rol 
tenia diferents vessants: vetllar per 
la imatge que es donés de la meva 
família i aconseguir els diners que es 
necessitaven per arribar al pressupost.

La co!laboració de Jose Pozo 
d’Imminent Produccions i Arlong 
Productions, va suposar una bona ajuda 
i van fer una tasca increïble apostant per 
aquesta història. Van ser els precursors 
del projecte, sense oblidar la i!lusió 
d’un novell director de cinema, l’Hector 
Romance, que sabent com s’havia 
desenvolupat la història em va fer la 
proposta de realitzar un documental.

Molta gent va voler oferir ajuda 
econòmica. Jordi Cachafeiro és el 
primer de tots ells i va ser qui va 
encendre l’espurna de fer possible 
aquest somni per a tots: equip tècnic, 
productors, directors, i la nostra família. 
Desinteressadament va aportar el que 
feia falta perquè la història es donés a 
conèixer. 

El David també va fer una 
conferència a IDNEO (un altre espònsor), 
una empresa de 400 enginyers de 
Barcelona que co!labora amb Seat, 
Grifols i altres empreses. Altres 
espònsors que ens han donat suport 
han sigut Morabanc, un banc sensible 
i humà, EDACOM, Vallnord, Gilles Bony 
de Surf Evasió del Pas de la Casa, el xef 
Joan Carlos Valladares del restaurant “La 
Adelita”, Bomosa, la Fundació Jacqueline 
Pradere, la Ferreteria Llevet de la Seu 
d’Urgell i l’Adrian Federigi de Securitas 
Direct. Finalment, donar les gràcies al 
Govern d’Andorra per donar-nos suport 
sempre. 
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el món en la campanya publicitària. 
A Dinamarca va conèixer a la persona 
que va construir l’helicòpter de la seva 
Mk-1 i l’avió del Mk-2 amb els que es 
va fer els dos primers braços.

Els pares se senten molt orgullosos 
de què el seu fill hagi guanyat el 
Lego Masters France 2020, ja que 
veure’l triomfar a tota França i ser un 
Lego Master reconegut mundialment, 
encara reafirma el que li ha tocat viure 
i com s’ha bolcat amb l’empresa per 
superar aquest dèficit físic o el que 
ell anomena “Dif-Capacitat”. Els pares 
del David es van quedar sorpresos 
per una banda, al veure’l en una 
projecció cinematogràfica, però per 
l’altre no, ja que ells ja van viure en 
primera persona la seva vida des que 
va néixer. Reviure certs moments amb 
el documental se’ls hi va fer difícil, 
com per exemple, quan rebutjaven 
i insultaven al seu fill. Però també 
van reviure tots els èxits, com la seva 
conferència a la NASA o les imatges 
de la conferència al Brasil, davant 
de 1.300 persones del sector de la 
docència. 

En el documental surten dues 
cançons, una del David i l’altra 
composta i interpretada pel seu 
pare. Van pensar que seria maco fer 
un projecte familiar i fer el recull de 
les dues cançons en un disc solidari. 
La cançó del David és una cançó 
electrònica-instrumental, que sona 
precisament en el moment en el qual 
s’està fent el braç. La del Ferran té una 
lletra amb una càrrega emocional molt 
important i en la qual es transmet 
el missatge de superació del David. 
Els diners que es recaptin amb la 
venda del disc, aniran destinats a 
l’àrea de serveis i programes per a la 
infància, l’adolescència i la joventut 
del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge 
i Joventut, del Govern d’Andorra. A 
més, pare i fill han dissenyat una sèrie 
de còmics amb la imatge de cada 
pròtesi del David. S’ha d’ensenyar des 
de petits l’estigma de la discapacitat 
perquè els nens es respectin i s’ajudin. 
Així crearem persones dignes com 
per fer un món millor, més solidari i 
sobretot més inclusiu. On la diversitat 
tingui cabuda amb normalitat. 

Hand Solo donant-se a conèixer arreu del 
món des d’Andorra.

Aquí, expressa la seva felicitat plantant a la 
lluna la bandera andorrana, després de ser 
reconegut com a ambaixador per la CEA.

A l’esquerra, el Ferran Aguilar, pare del David, amb el llibre que han publicat. Al centre, el David 
amb el Jordi Cachafeiro, d’E-leclerc. A l’esquerra, el xef Joan Carlos Valladares, a la inauguració 
del restaurant Cielito Lindo, del Grup Gong. 



“SI PEL BRAÇ HAS CAIGUT,
 PEL BRAÇ JO T’AIXECO”
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RÀDIO ANDORRA

ELS DISCOS DE PEDRA

EXPOSICIÓ  DE L’ARXIU NACIONAL D’ANDORRA AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO 2021 

TEXT: REDACCIÓ
FOTOS: ANA / FONS DISCOGRÀFIC DE RÀDIO ANDORRA · ANA / FONS MIQUEL SÁNCHEZ · ANA / FONS FÈLIX PEIG · ANA / FONS GUILLEM DE PLANDOLIT

ANA / FONS CASA ROSSELL · ANA / FONS NARCÍS CASAL
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En la història de Ràdio Andorra va ser el 
Consell General el que va representar 
el poble d’Andorra. El Consell va atorgar 
la concessió de 1935 i el contracte de 
1961 i també va decidir el tancament de 
l’emissora el 1981. En aquest moment 
es va plantejar un temps de silenci 
radiofònic coincidint amb una època de 
canvis sociopolítics al país. 

Nacionalitzar la radiodifusió era un dels 
objectius de la nova agenda política 
que comptava amb el suport de la 
població. 

El fet de tancar l’emissora va suposar 
un delicat període de tensions 
institucionals i sociopolítiques que 
ha deixat empremta en la història 
andorrana del segle XX.

El 2009 es va signar el conveni 
transaccional entre Andorra i Espanya 
per a la cessió de l’edifici, els béns 
immobles, els mobles i les insta"lacions 
de Ràdio Andorra al Principat. A més, 
també es va fer la cessió de la totalitat 
dels drets i les obligacions pendents de 
resolució de tots els litigis respecte de 
Ràdio Andorra.

Els discos de pedra estaven fets amb 
un material molt rígid i fràgil anomenat 
goma laca i sonaven a 78 revolucions 
per minut. Aquest tipus de disc va 
aparèixer pràcticament al mateix temps 
que ho va fer el gramòfon, el 1887. 

Fins a la meitat dels anys cinquanta es 
van editar milers de discos de pedra, 
que engloben tots els gèneres de la 

música clàssica i la música popular. A 
partir dels anys quaranta hi va haver una 
producció massiva de temes populars i 
de varietats, més en consonància amb 
els gustos del moment i amb una difusió 
comercial més amplia dels discos.

Als anys trenta la ràdio es va consolidar 
com un mitjà de comunicació de masses 
que era capaç d’influir en les actituds 

polítiques i culturals i incidir en l’opinió 
pública. El 1939 va ser l’any d’obertura 
de Ràdio Andorra. Pel que fa als 
receptors, a França hi havia 5,2 milions 
i al Regne Unit 9 milions. A Alemanya 
la xifra dels receptors superava els 13 
milions i Espanya no arribava al mig 
milió d’aparells. Aprofitant la inauguració 
de l’emissora al principat, cada conseller 
va rebre un aparell de ràdio com a 
obsequi. En aquells temps només tenien 
aparells de ràdio aquells que s’ho podien 
permetre. Durant l’esclat de la Segona 
Guerra Mundial, Ràdio Andorra va deixar 
de fer emissions durant nou mesos. 

El 1940 l’emissora va tornar a engegar 
consoles i micròfons i ja no es va aturar 
fins al 1981. 

Als anys quaranta i cinquanta la música 
era essencial i els discos imprescindibles. 
Els oients feien arribar a l’estudi cançons 
dedicades a través de cartes.

En termes musicals aquells primers anys 
van ser els del music-hall parisenc i els 
del so i ritme de les grans orquestres de 
jazz que començaven a envair Europa. 

Ràdio Andorra va tenir molta rellevància durant la Segona Guerra Mundial i 
els anys posteriors. En aquella època va passar a ser el mitjà de comunicació 
principal, emetent del 1939 al 1981. Hi va haver diferents raons per les quals Ràdio 
Andorra va tenir tant èxit. La raó principal va ser que l’emissora va fer conèixer 
el Principat d’Andorra arreu del món i d’aquesta manera la gent va començar 
a situar el petit estat als mapes. Una altra raó va ser que la gent de fora només 
podia sintetitzar Ràdio Andorra o la curiositat que presentava als que escoltaven 
la ràdio des de llocs llunyans. En aquesta ràdio només s’emetia música i publicitat, 
l’emissora feia la gran funció d’entretenir i de programar cançons en uns temps 
difícils per la guerra.

MÉS INFO 



Quim Salvat reflexiona en 
aquesta cançó sobre l’acte de 
compartir els bons moments 
amb els éssers estimats, 
buscant la felicitat amb els que 
t’envolten sense perdre ni un 
moment.

Aquest disc està produït per 
Iñaki Marquiegui i enregistrat 
als estudis Music Land 
d’Avinyonet de Puigventós. 
L’últim EP del Quim Salvat posa 
de manifest la qualitat d’aquest 
cantautor andorrà que amb 
les seves lletres compromeses 
arriba al cor dels que l’escolten.

Va presentar el disc amb una 
gira que el va portar a diferents 
sales de Catalunya.

QUIM SALVAT
NOUS INSTANTS 

The world is falling down és el 
primer single del darrer disc 
dels Madretomasa, anomenat 
Father i que és el quart 
llançament d’aquesta banda de 
Rock del país amb més de deu 
anys de trajectòria. 

Aquest nou treball amplia una 
mica el catàleg d’estils del 
grup, amb la nova incorporació 
del baixista Albert Duat. 

El grup ha ampliat el seu estil 
per camins més alternatius. 
La potència d’aquest single 
anticipa la força que té l’àlbum 
sencer, més enllà de les 
balades característiques del 
Fano Pallarés.

MADRETOMASA
THE WORLD IS FALLING DOWN 

Barquets a mitja mar destaca 
per la seva transparència, el 
Maurici Bellmunt ens explica un 
tros de la seva vida de manera 
senzilla, sense artificis.

El disc Un munt de coses belles, 
es va produir com a homenatge 
pel Maurici Bellmunt l’any 
2019. El Maurici ens ha deixat 
recentment i ara el disc pren 
més rellevància que mai. Els 
músics que l’havien acompanyat 
en la gran majoria de les seves 
actuacions van voler que 
quedés constància de les seves 
cançons, i van regalar-li aquest 
present. Aquest va ser el primer 
disc que va editar el segell en 
format físic, en aquest cas en 
CD.

MAURICI BELLMUNT
BARQUETS

Avançament del que serà 
el segon treball d’aquesta 
banda de rock alternatiu 
d’Andorra. Mantenint el seu 
so inconfusible, han volgut 
virar una mica cap a la 
música electrònica, incloent 
sintetitzadors i bateries 
electròniques al seu so, i 
alguna guitarra més funk. 

Aquesta banda, que va arribar 
a sonar a la sèrie de TV3 Les 
de l’Hoquei, aconseguint 
molta rellevància amb el seu 
single Perfect Sound, estan 
posant totes les ganes en 
l’enregistrament d’aquest 
llançament que està produint 
l’Oriol Vilella Sala.

FOUR FLAGS
DON’T GET IT WRONG

Ploraner és el primer single 
del proper disc del grup de 
Flamenc Fusió Andorrà Els Pali, 
i va sortir en distribució digital 
al mateix temps que l’excel"lent 
videoclip realitzat per ALCA 
Films. 

És una cançó molt ben 
produïda i cantada en català 
pel Miguel Palacios i amb uns 
arranjaments de primera classe.

Ja ha sortit el segon single 
del disc anomenat Galán con 
chaqueta i que podeu escoltar 
a la llista de reproducció. 
Mica en mica Els Pali ens van 
desgranant el que serà el seu 
segon disc Mañana será.

ELS PALI 
PLORANER

All the pretty little horses és 
una cançó que està extreta 
del cinquè disc d’estudi del 
grup andorrà Hysteriofunk, 
anomenat Arnes. La cançó està 
cantada per la Laia Vilella. És 
una fosca cançó de bressol 
que parla de petits cavalls i 
petits corders. 

Aquest treball és la resposta a 
un repte proposat per David 
Gálvez, i el grup posa música 
als cinc relats que l’escriptor 
va publicar l’any 2017 sota el 
mateix nom (Arnes). Tres anys 
abans ho van fer a la inversa 
en el disc Forma, on Gálvez va 
composar uns relats a partir de 
la música dels Hysteriofunk.

HYSTERIOFUNK
ALL THE PRETTY LITTLE HORSES 

MÚSICA 
MADE IN ANDORRA

SEMM
EL SEGELL DE 

L’ESPAI DE 
MÚSICA MODERNA

El Segell de l’Espai de Música Moderna (SEMM) neix amb 
la finalitat d’ajudar als músics d’Andorra a poder editar 
els seus treballs discogràfics. Fer un disc consta de molts 
processos que moltes vegades no són evidents pels músics, i 
des del segell, a través de la seva experiència, volen facilitar 

als músics les gestions que apareixen després de l’enregistrament del 
disc, des de la fabricació dels suports físics com el vinil o el CD fins a 
la distribució digital, passant per la llicència de l’edició, o l’obtenció de 
codis de barres i dipòsits legals. Al segell faciliten tots aquests tràmits 
que moltes vegades es fan feixucs per als músics.

LA LLISTA 
DE SPOTIFY 

AMB UNA 
RECOPILACIÓ 
DE CANÇONS 
EDITADES PER 

SEMM.
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VIOLENTOS 
Violentos han entrat al panorama 
musical d’Andorra tirant la porta a 
terra. Van debutar al Jambo Street 
Music amb un directe poderós que 
han sabut traslladar al seu primer disc 
llarga durada homònim. Guitarres 
afilades, lletres ingenioses i divertides 
i reflexives, i una base rítmica que fan 
galopar aquesta banda de punk. Cada 
cançó és una història, narrada amb la 
pluma i la gola del Shaky.

Tantos muertos és el primer single, 
amb l’harmònica d’Àlex ‘Doc’ Bagaria a 
la introducció i un duel de guitarres a 
cada cantonada.

L’ENLLAÇ ON 
ESCOLTARÀS EL NOU 
DISC DE VIOLENTOS.



COL·LABORACIÓ TRES ESTUDI / CARRÉ 

RESPONSABILITAT 
SOCIAL CORPORATIVA

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ADV

En aquesta trobada es va 
presenciar la signatura de 
l’acord de co!laboració 
entre Gerard Garcia i 
Jaume Carré.

Aquest últim és un 
referent en la fabricació 
d’equipaments de fusta 
per a habitatges, hotels i 

oficines. Els dos jugadors 
del MoraBanc Andorra, van 
fer entrega d’una samarreta 
del seu equip a Jaume 
Carré.

Tres Estudi continua 
apostant pel suport al 
Bàsquet Andorra Mora 
Banc.

Els jugadors del MoraBanc 
Andorra, Nacho Llovet i 
Moussa Diagne van visitar 
l’ampliació del Showroom 
del seu patrocinador Tres 
Estudi, en l’acte que va 
oficialitzar la vinculació 
comercial de l’empresa 
andorrana amb la 
prestigiosa marca CARRÉ.

Santa Anna, 14 - AD700 Escaldes-Engordany · + 376.87.22.22 · www.andorra-sothebysrealty.com · info@sir.ad
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NOVA PASSAREL·LA 
PER A VIANANTS A 

ANDORRA LA VELLA

NOVA INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA DE LA 

FAF A LA MASSANA

AMPLIACIÓ DEL 
CENTRE ESPORTIU 

D’ORDINO

RESIDENCIAL TERRA 
BONETA. NAGOL

EDIFICI 
JOSEP JIMÉNEZ A 

ANDORRA LA VELLA

L’ART DE VIURE
ANDORRA

BORDA EFICIENT
A LA VALL D’INCLES

S T.  V I C E N Ç  D E  C A S T E L L E T

 Salvador Vives, 1
08295 St. Vicenç de Castellet

 +34 938 330 661
 estructuras@arque.org

S O S E S  ( L L E I D A )

 Carretera Nacional IIa, Km 448
25181 Soses, Lleida

 +34 973 790 200
 info@estructurasarque.com

S A N T  C U G A T  D E L  V A L L É S

 Av. Via Augusta, 15-25, Pl 9a, D18
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

 +34 931 311 333
 info@estructurasarque.com
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