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ENTREVISTA A
PERE AIXÀS

NODE, LA NOVA SEU 
D’ANDORRA TELECOM

LA PORTALADA. 
SANT JULIÀ DE LÒRIA

EDIFICI EDUCATIU.
PAS DE LA CASA

XALET ELS CORRALS. 
ORDINO

CASA RUBÍ.
SISPONY

L’ART DE VIURE
ANDORRA

JA A LA VENDA TORRE DE 20 PLANTES, 
LOCALS COMERCIALS I DESPATXOS

L’INDRET MÉS PRIVILEGIAT 
D’ESCALDES-ENGORDANY

Av. Meritxell, 78 Edi!ci Rotonda · AD500 Andorra la Vella
profinca@profinca.ad · www.profinca.ad
Tel. +376 736 603
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Ordino Villas 
Mountain Resort

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

RECUPERADOR D’ENERGIA 
CALORÍFICA COMPACTE
Extremadament silenciós
Control de ventilació automàtic
Múltiples possibilitats d’instal·lació

KEOLI 170



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, 7-9-11, 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
orteuarquitectura@gmail.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
pubillarquitecte@gmail.com
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 de la Valira, 2, 1r pis
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, 16 - 2n, 1a
Edi!ci Illa · Escala A
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
Carrer de la Unió 9, Esc. A, 1-1
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 733340 
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 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 de la Valira, 2, 1r pis
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
 
MARTÍ I PETIT, Antoni
Av. de la Constitució
Salita Parc, 1-2
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 326360
arquilidia@andorra.ad
Número de col·legiat: 26

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

CHILLON MOYA, Marina
Número de col·legiat: 150 

COLL CAPÓ, Joan
Número de col·legiat: 12

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

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

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

SALVIA SALVIA, Júlia
Número de col·legiat: 149

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

UBACH SANGÜEZA, Carlota
Número de col·legiat: 148

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 de la Valira, 2, 1r pis
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
hola@altura.ad
Número de col·legiada: 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
ferriz.arquitectura@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
 
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

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 de la Valira, 2, 1r pis
AD500 - ANDORRA LA VELLA
Tel. 805205
hola@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@maxdecusa.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

CANADÉS PALAU, Joaquim
Número de col·legiat: 36

MERCÈ I RODRÍGUEZ, Miquel
Av. De les Escoles 18, entresol, 1-B 
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
arquitectes@imgrup.com
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

CO
AN

SA

AN
SACO

  O
AN

SA

  N
SACO

AN

   
   

   
CO

AN
SA

   
   

   
   

 S
ACO

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 

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)

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



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.

0m�DJOB��$��1PCMBEÕ���
AD500 Santa Coloma
1MBOUB��3PVSFEB�EF�.BMSFV
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

$��1PCMBEP������4BOUB�$PMPNB��
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 la Vena, 9-Edif. Euros, 
planta B3
AD200 Encamp
J 341 355
Ç ricardoalmeida@andorra.ad

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

VALLS D’ENVALIRA

INSTAL·LACIONS

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

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

electricitat

lampisteria
Instalbeca

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

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

Prat del Baix, local 2 
Bordes d’Envalira
AD100 Canillo
J 852 434 
Ç acmaserveis@andorra.ad

Av. Princep Benlloch, 26-30 · 2n pis 
AD500 Andorra la Vella 
J 819 560 
Ç contactgtr7@gmail.com

Prat de la Creu, 22 - despatx 21
AD500 Andorra la Vella 
J 828 420 
Ç  sace@andorra.ad

Instal·lacions Elèctriques i Climatització

  

  

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

COL·LABORADORS 

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





Carrer Camp Bastida, 4   |   ANDORRA LA VELLA   |   +376 74 10 10   |   info@mavid.ad
www.mavid.ad

Constr
uir és 

el nostr
e art



    Tel. +376 815 971 ·   

www.novaneteja.com

   Av. Joan Martí, 71 · AD200 Encamp
    Tel. +376 815 971  ·    +376 333 954  ·    +376 333 225  ·    +376 669 914

La neteja 

és el nostr
e art

Som especialistes en DESINFECCIÓ PARTICULAR I INDUSTRIAL, 
amb professionals capacitats i MÀQUINES DE HIGIENITZACIÓ.
Desinfecció amb màquines d’ozó per aire i màquines 
nebulitzadores amb el producte Ox-Virin per combatre la 
Covid-19, homologades pel Ministeri de Sanitat d’Espanya.

NETEJA DE VIDRES EN ALTURA
NETEJA DE MOQUETES I SOFÀS AMB TECNOLOGIA 

ESPECÍFICA EN TÈXTIL !VIPER WOLS 130"
NETEJA DE PÀRQUINGS AMB MÀQUINA COMPACTA 

DE FREGAR I ASSECAR !VIPER AS380"

Av.de Rouillac 25 · Les Bons · AD200 ENCAMP
T 732 640 · F 732 642 · multiserveis@andorra.ad
www.multiserveiscoprincep.com

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL
MOBILIARI URBÀ · BARRERES · TANCAMENTS FUSTA
GESTIÓ DE RESIDUS · RETOLACIÓ DE VEHICLES

PARC AL NOU APARCAMENT PRAT DE LA VENA · ENCAMP

PARC INFANTIL DE SANT MIQUEL · ENCAMP

EDIFICI EDUCATIU  · ESCOLA BRESSOL · PAS DE LA CASA

PARC AL NOU APARCAMENT DE LES BONS · ENCAMP



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

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



Totes les teves 
claus en una

Accés còmode, 
intel!ligent i segur!

i L O Q  5  S è r i e s

www.siepandorra.com

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

Kimi Räikkönen
Pilot de Fórmula 1

Bellesa i tecnologia es troben entre 
línies netes i estructura robusta
Opera - Black Collection

Banys

#SomJocor

Bellesa i tecnologia es troben entre 
línies netes i estructura robusta
Opera - Black Collection

Banys

#SomJocor



                 
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. 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%.



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

Refl ectim les teves emocions

ANIVERSARI

1991-2021

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



+376 354 151
comercial@ambinature.ad 

 QUALITAT AIRE
· Purifi cadors autònoms UVC
· Sistemes per a conductes UVC
· Ultrafi ltració HEPA
· Mesuradors d’aire interior

MÀRQUETING 
SENSORIAL
· Aromatització
· Desinfecció                                   
· Desodorització
· Sonorització

FOTO: 

R E S P I R A  N E T ,  R E S P I R A  S A L U T

R E S P I R A  A M B I N A T U R E

+376 372 145
uvproteccio@ambinature.ad  

ÀMPLIES TECNOLOGIES 
DE TRACTAMENTS 
· Ultraviolats UVC en Aire, 
  Aigües i Superfi cies

· Servei tècnic i manteniment

S O L U C I O N S  P R O F E S S I O N A L S

ESPECIAL AIGUA
· Gaudeix de la qualitat de l’aigua d’Andorra. 
Sistemes fi ltració i desinfecció per obtenir aigua 
fi ltrada i tractada sense químics mantenint totes 
les seves propietats. Oblida’t de l’aigua embotellada 
per a habitatges, despatxos i restauració. 

COMPROMÍS ZERO RESIDUS

Treballem només i directament amb fabricants europeus 
(Espanya, França, Italia, Alemanya i Suïssa) per oferir als nostres 
clients la màxima garantia de qualitat i servei.



Directora de L’Art de Viure, 
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Direcció d’Art, Fotografia, Edició 
gràfica, Disseny i Maquetació: 
ÒSCAR LLAURADÓ

Edita: NP AGÈNCIA
Director NP Agència:
TONI CORNELLA I PLANELLS

Maquetació: Eric Estruch
Redacció: Zaida Borrell
Distribució: L’Art de Viure
Dipòsit legal: AND. 181-1997

NÚRIA PUBLICITAT
Terra Vella 22, local 1
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR NP AGÈNCIA

Si féssim un “Dafo” del nostre país, donariem moltes possibilitats 
d’especulació de tot el que ens pot passar i el perquè. Als especialistes que 
li demanéssim quines són les nostres fortaleses, debilitats, oportunitats i 
amenaces, segurament ens quedariem bocabadats de tot allò que es podria 
explicar sobre el que ens està passant, i del que preveuen que ens pot passar. 

Esperem que les seqüeles d’una més que probable sisena onada de la maleïda COVID, 
no ens afecti gaire, gràcies  a l’alt índex de població vacunada. Les limitacions de viatjar 
lluny o a prop dels païssos que ens envolten, afavoriran una bona afluència 
de visitants i turistes a la temporada d’hivern, cabal de la nostra 
economia. La cerca a l’excelència dels nostres establiments 
hotelers, comerciants, restauradors i l’alta qualitat dels serveis 
a les estacions d’esquí, hauran de fer que la bona imatge 
turística del Principat, continuï a l’alça. 

Esperar que la credibilitat institucional i financera 
d’Andorra i, per descomptat, la seva seguretat, 
segueixen fent que els inversors estrangers 
continuïn apostant pel nostre país. 

Que res no ho estronqui!!!

S
editorial + sumari 
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TEXT: SÍLVIA MESTRE ! FOTOS: ADV

L’orgull de pare li surt quan li pregun-
tem si tornaria a escollir aquest ofici 
d’arquitecte. Contesta sense dubtar 
que sí, que ho faria, tot i que cap dels 
seus fills ha volgut continuar amb la 
vocació paterna. I els evoca, parlant 
de la filla, Nerea Aixàs, escultora, però 

també dissenyadora de joies i empre-
sària. I el fill, Gorka Aixàs, que va optar 
pel disseny gràfic i està embarcat en 
una aventura esportiva que ha col"lo-
cat un equip andorrà (Morabanc An-
dorra) a la primera línia del bàsquet 
espanyol i europeu.

033L'ADV # ARQUITECTURA

ENTREVISTA A PERE AIXÀS ! ARQUITECTE
PREMI  XAVIER PLA D’ARQUITECTURA 2021

HISTÒRIA VIVA DE 
L’ARQUITECTURA ANDORRANA

Pere Aixàs i Espar té el carnet 
amb el número 1 del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes d’Andorra. 
I els seus col·legues de pro-
fessió, li han volgut reconèixer 
els seus 50 anys de trajectòria 
amb un homenatge, acompa-
nyat a més, d’una exposició 
amb els treballs més emble-
màtics, del gairebé centenar 
que té. Sobre el reconeixement 
de la professió, assegura 
que no s’ho esperava, però li 
sembla bé: “ Volen instaurar el 
premi Xavier Pla, que va ser el 
primer arquitecte que va existir 
al país, cap als anys 20 del 
segle passat, reconeixent la 
feina d’altres professionals de 
l’arquitectura.

D’aquesta manera es 
col·loquen a l’alçada d’altres 
col·legis del gremi; se li dóna 
més importància a la institució. 
I crear un premi que cada cert 
temps reconeix la feina d’algú, 
no està malament. M’ho han 
donat primer a mi, potser per-
què sóc el que té més coses 
fetes. Sóc, potser, el que pot 
dir més coses”. Amb humor 

afegeix: “Però, de vegades 
quan et reconeixen això en 
vida… Sembla que et vulguin 
enterrar i tot. Ja has begut oli!”.

Però abans de la creació del 
col·legi, Aixàs ja estava al seu 
país aplicant els coneixements 
apresos a Barcelona. “No 
vaig tenir, per motius polítics, 
moltes hores de classe. 
Vaig començar al 64 ,i al 68 
recordo que d’octubre a maig 
les aules van estar tancades. 
Sovint havies d’anar a resoldre 
dubtes a casa dels professors. 
M’han inspirat professors que 
tenia a la universitat. Un d’ells, 
que considero dels millors 
arquitectes espanyols, era 
Josep Antoni Coderch i de 
Sentmenat. Molt sobri, molt 
simple. L’ordre i la rigorositat 
la vaig adquirir d’ell, i l’he anat 
guardant. Els que ens vam 
ajuntar per fer el despatx a 
Barcelona (Estudi MAD), tots, 
anàvem amb aquesta línia”. 

Altres noms propis del quadre 
docent d’aquella etapa d’Aixàs 
a la universitat barcelonina, 

L’exposició a la seu del Col"legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, on 
s’han pogut veure alguns dels seus treballs més emblemàtics.

Premi FAD (1977, Barcelona).

L'ADV # ARQUITECTURA032
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EDIFICI MAUCO

CENTRE ESPORTIU ELS SERRADELLS

CENTRE COMERCIAL ILLA CARLEMANY

MAQUETA DEL PROJECTE DE LA DUANA HISPANO"
ANDORRANA

AVINGUDA 
MERITXELL 54

van ser, a més de Coderch: 
Josep Maria Sostres, Frederic 
Correa i Oriol Bohigas.

L’estudi d’arquitectura bar-
celoní, va tenir èxit a nivell 
estatal, de seguida : “Vam ser 
reconeguts molt aviat, i això 
t’anima molt. Feia només 6 
anys que havíem començat”. 
Van rebre, en dues ocasions, el 
premi FAD d’Arquitectura, un 
guardó prestigiós dins l’univers 
de l’arquitectura i el disseny. 

Per motius personals però, la  
trajectòria d’Aixàs el fa tornar 

a les seves arrels, a Andorra. 
En aquella etapa, als anys 70, 
no existia el Col·legi d’Arqui-
tectes encara, la institució va 
nèixer el 1988. “El primer que 
vaig fer quan vaig tornar a 
Andorra, va ser una súplica al 
Consell General per què, vist 
la problemàtica que hi havia 
amb els aparelladors, que de 
vegades feien d’arquitectes, 
doncs, es fes alguna cosa amb 
aquesta situació. Em van dir 
que ho estudiarien i que quan 
creguesin convenient, em dirien 
alguna cosa. Encara espero una 
resposta.”

Tot i això l’arquitecte afirma 
que no ha tingut mai proble-
mes o dificultats en treballar 
per al sector públic . 

De fet és l’autor d’un bon 
grapat d’edificis institucionals, 
com ara: l’edifici de la Duana 
hispano-andorrana o el Comú 
d’Andorra la Vella.

Durant la seva carrera ha 
treballat tots els sectors de 
la construcció: institucional, 
vivendes particulars, comerci-
al… De vegades, amb d’altres 
despatxos d’arquitectura, unes 
col·laboracions que van donar 
com a fruit Els Serradells o 
Prada Casadet. 

Ell mateix es defineix com 
a arquitecte: “Jo he intentat 
fer una arquitectura moderna 
adaptada en el país. 

Però arquitectura molt senzilla 
de concepte. Rigorosa, molt 
treballada i sense ficar matisos 
complementaris innecessaris. 

Soc molt rigorós i molt minima-
lista en el meu treball. I això ho 
he tingut sempre. No hi ha cap 
projecte que surti fora de to, 
m’he permès alguna llicència, 
però molt poques. Molt estudi-
ats tots els projectes.” 

I el perquè d’aquesta insistèn-
cia en revisar la feina feta, la 
trobem en el fet de treballar 
en solitari: “No estic mai 
convençut al cent per cent 
del que he fet i ho torno a 
mirar i, torno a fer. Perquè en 
estar sol, l’autocrítica és molt 
difícil. Si estàs amb companys 
i en equip, discuteixes, i això 
és molt important. Les coses 
s’analitzen. Però quan estàs 
sol, això potser fa que siguis 
més lent al treballar.” 

En aquest sentit assegura, 
que en aquests 50 anys de 
trajectòria amb un centenar de 
projectes, la seva trajectòria 
a nivell de volum ha estat re-
gular: “No he tingut puntes de 
feina, ni he estat mai atabalat. 
Però, no he estat mai parat. 
No m’he dosificat, he tingut la 
sort que m’han anat venint a 
buscar. Tu decideixes si fas o 
no fas.”

Pel degà dels arquitectes no 
hi ha projectes poc importants, 
tots mereixen la mateixa 
atenció: “Tots mereixen el seu 
respecte. Però, els que són 
més grossos porten més com-
plicacions…:”

Pel que fa a la construcció 
sostenible, Pere Aixàs afirma 
què: “Més o menys sempre 
ho hem intentat fer. Tot això 
és qüestió de normatives que 
no afecten gaire al disseny. 
Et condicionen coses, però 
et faciliten també. Perquè la 
normativa al Principat ha estat 
molt rigorosa durant temps, 
encara ho és, però es va sim-
plificant.” 

Explica que ha fet molt habi-
tatge de lloguer, i han estat 
projectes sense luxes inne-
cessaris, però com ell mateix 
afirma “molt ben executats.” 

Pel que fa  a la problemàtica 
de la manca d’habitatge de llo-
guer, diu que encara hi ha molt 
sòl per construir, i que pel que 
ell coneix del sector, els pisos 
cars no son d’edificis antics, 
sinó d’un tipus de vivenda de 
factura més recent.

I el futur? “Home, el futur de 
l’arquitectura a Andorra, jo el 

veig que es tenen de fer les 
coses bé i prou. No projectes 
sensacionalistes. S’han intentat 
fer coses enormes, com quan 
es volia fer The Cloud... Coses 
que, al meu entendre, estan 
fora de l’escala d’Andorra. Els 
edificis necessiten respirar.”

Preguntat pel planter actual, 
afirma que “amb uns 140 
arquitectes acreditats, la ràtio 
està força bé.” I sobre quan es 
pensa retirar, doncs: “Tirarem 
milles fins que calgui. És una 
professió que la pots fer sem-
pre. Si t’agrada.” 

EL COL#LEGI D’ARQUITECTES 
D’ANDORRA HA CONCEDIT  
A PERE AIXÀS EL 1r PREMI  
XAVIER PLA D’ARQUITECTURA 
2021

"S’ESTAN FENT 
EDIFICIS ENORMES, 

QUE, AL MEU 
ENTENDRE, ESTAN 
FORA DE L’ESCALA 

D’ANDORRA”



TEXT: ADV ! FOTOS: ADV

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) va inaugurar el passat 7 d’octubre la 
seva nova seu, en un acte on van ser presents col·legiats i autoritats polítiques del país.
A l’acte es va dur a terme el lliurament del primer premi Xavier Pla, guardó creat per 
reconèixer la tasca de diferents arquitectes al llarg del temps i que s’espera que tingui 
continuïtat amb el canvi de Junta.

EL COL$LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA INAUGURA NOU LOCAL

NOVA SEU DEL COAA

La primera edició del premi, 
dissenyat per Miquel Merce, 
se li va atorgar a Pere Aixàs, 
lliurat per Enric Dilmé. Aixàs, 
col·legiat número 1 del COAA, 
arquitecte pioner, amb més de 
50 anys d’experiència, segueix 
en actiu. També es va inaugu-
rar una exposició dels seus 
projectes més destacats.

En l’acte, la degana Zaira Na-
dal, va exposar que el COAA 
porta 33 anys vetllant perquè 
l’actuació dels arquitectes res-
pongui als interessos i a les 

necessitats de la societat, i 
que amb l’exercici professio-
nal s’ofereixi una bona qualitat 
dels serveis, així com donar 
garanties als promotors al final 
de l’edificació. Des de la seva 
creació, el COAA ha anat evo-
lucionant i s’ha anat adaptant 
a les diverses transformacions 
tècniques i polítiques del Prin-
cipat per poder afavorir de la 
manera més òptima als inte-
ressos de la societat andorra-
na. Nadal també va afegir que 
un dels reptes que han afron-
tat els darrers anys, és la lluita 

contra el canvi climàtic amb tot 
allò que comporta l’eficiència 
energètica, treballant conjun-
tament amb el Ministeri de 
Medi Ambient.

A l’esdeveniment també va 
parlar l’arquitecte responsable 
del projecte de la nova seu, 
Miquel Burgués, on va explicar 
les consignes de la seva pro-
posta “Llum, transparència i 
flexibilitat”.

En acabar, els assistents van po-
der gaudir d’un vernissatge. 
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NODE
NOVA SEU D’ANDORRA TELECOM

Text: Orteu Riba Arquitectes · Imatges: Play-Time

Xavier Orteu ens explica el 
seu projecte, guanyador del 
concurs d’idees per a la nova 
seu d’Andorra Telecom.

El NODE, neix com a materia-
lització d’un canvi de menta-
litat, no només en l’arquitec-
tura sinó en tot allò que ens 
envolta.!

Una f ilosofia que gira al vol-
tant d’una nova forma de 
veure el món, prioritzant el 
benestar humà, !la sostenibi-
litat, el respecte per la natu-
ra! i aprofitant la tecnologia 
avantguardista.
!
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L'ADV # ARQUITECTURA040

Seguint els valors essencials 
d’Andorra Telecom, l’edifici es 
basa en un concepte tan humà 
com l’empatia, vers els usuaris, 
els vianants, els veïns, però so-
bretot vers la societat. 

L’essència de la nova arquitec-
tura està en posar els edificis 
al servei de les persones.

Un edifici públic té una doble 
responsabilitat: ha de respon-
dre a les seves necessitats 
internes però igualment ha de 
servir per millorar l’entorn on 
es situa. 

En aquest cas es tracta 
d’un punt estratègic i com-
plex, sempre ha sigut priori-

tària l’adaptació de l’edifici al 
lloc, esdevenint un lligam dels 
diversos ambients i fluxos, mi-
nimitzant el seu impacte volu-
mètric, esponjant la densa tra-
ma urbana i expandint l’espai 
exterior. 

Proposem fer-ho amb un edifi-
ci volgudament discret, tranquil 

i amable enfront dels innom-
brables estímuls de l’Avinguda 
Meritxell.
 
L’edifici aprofita diferents es-
tratègies bioclimàtiques per 
assolir una excel·lent efici-
ència energètica, alhora que 
utilitza la vegetació pròpia del 
país en cobertes, terrasses i 

places per apropar una fracció 
de les nostres muntanyes al 
contrastat teixit urbà.
 
El NODE està estructurat i 
distribuït facilitant el seu ús, 
els seus accessos i circulaci-
ons, deixant els espais públics 
a nivell del carrer i els més pri-
vats a les plantes superiors. 

Els espais interiors són oberts, 
dinàmics i flexibles fet que 
permet la seva adaptabilitat a 
noves necessitats al llarg del 
temps. 

En la seva definició s’ha prio-
ritzat el benestar de les perso-
nes. 
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"L’EDIFICI ES 
BASA EN UN 

CONCEPTE TAN 
HUMÀ COM 
L’EMPATIA"

Les zones de treball i espais 
d’interrelació gaudeixen d’ambi-
ents acollidors i sans, amb aca-
bats de fusta, il·luminació natu-
ral, renovació d’aire i vegetació.
 
La nova seu d’Andorra Telecom 
utilitza la fusta com a matèria 
prima de construcció, apostant 
per la sostenibilitat i creant 
espais naturals, els quals són 
identitat d’un país de muntanya 
com el nostre. 

D’aquesta manera, volem fer 
una arquitectura positiva des 
d’Andorra. 

PROJECTE: NODE

NOVA SEU D’ANDORRA TELECOM

ARQUITECTE: ORTEU RIBA ARQUITECTES

L'ADV # ARQUITECTURA042 Av. Dr. Mitjavila, 17 · Baixos / AD500 Andorra la Vella / (+376) 835 200 / 835 260 / info@orteuriba.com / www.orteuriba.com / @orteuriba _ arquitectes
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Text: Redacció

El Comú d’Escaldes Engordany va convocar un concurs per 
seleccionar un expert en arquitectura per a la realització del 
projecte de remodelació del passeig del riu de la parròquia 
escaldenca.

El projecte guanyador va ser “Habitant el riu” de l’arquitecte 
Josep Adserà. El segon finalista, va ser “El cinquè element” 
d’Esther Pascal. I el tercer premi, li va ser atorgat al Miquel 
Burgués, pel seu treball “Continuïtat i ritme”.

L’objectiu del concurs és aconseguir que el passeig tingui 
activitat i que no estigui atrinxerat entre els darrers edificis 
que es troben als límits. S’ha d’assolir que el passeig sigui 
visualment més atractiu. A més, el passeig, s’ha de fer 
accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

ACCESSIBILITAT 
AL CENTRE

CONCURS D’IDEES 
PER REMODELAR EL PASSEIG DEL RIU D’ESCALDES!ENGORDANY

1r PREMI ! JOSEP ADSERÀ " ADSERÀ GROUP3r PREMI  ! MIQUEL BURGUÉS " BAU ARQUITECTURA

2n PREMI  ! ESTHER PASCAL
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HABITANT 
EL RIU

1r PREMI " JOSEP ADSERÀ #ADSERÀ GROUP

Text: redacció · imatges: ADSERÀ GROUP

La proposta de remodelació del riu es 
fonamenta en la construcció d’uns nous passos 
per sobre el riu, que connecten cada tram, amb 
un veritable passeig on els accessos incitin a 
recórrer el seu traçat, ja sigui per la facilitat 
d’accés o per les visuals que es projecten des de 
l’accés, aconseguint un únic passeig, millorant la 
seva accessibilitat i visió de conjunt.

La creació dels nous passos 
elevats sobre el riu, ens apropen 
a aquest, i eliminen en part els 
passos existents, que es con-
verteixen en zones verdes que 
milloren la qualitat visual de l’en-
torn, i homogeneïtzen les faça-
nes posteriors actuals dels edi-
ficis, que donen l’esquena al riu.

La connexió dels carrers amb el 
passeig del riu es realitza mitjan-
çant escales i rampes adapta-
des, aportant un major rang de 
fluxos per als vianants al riu, les 
quals serveixen de graderia en 
tota l’amplada del riu. La implan-
tació dels nous passos amb un 
traçat singular van acompanyats 
de zones de descans, mitjan-
çant sobreamples que enfoquen 
perspectives variades i faciliten 
un nou coneixement del riu.

En conjunt es pot veure com els 
nous passos s’integren en el riu 
de forma harmònica i orgànica 
com tots els elements que s’hi 
han pensat, i el converteixen en 
un passeig com a tal, agradable, 
on el recorregut determina sen-
sacions diverses.

Els passos elevats es reso-
len mitjançant passarel·les, en 
aquestes s’utilitzen uns perfils 
metàl·lics de forma triangular, 
que tenen caràcter unitari com 
a element arquitectònic, i on el 
conjunt d’un tram crea un valor 
arquitectònic singular. 

Aquests perfils ens determinen 
la direcció de la passarel·la i em-
marquen les visuals. 
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ZONA 1: Lúdic – Esportiva
Es remata l’itinerari generant una 
plaça social, ampliant damunt del 
riu l’actual accés a l’edifici del 
Comú que forma part de l’edifici 
de Caldea. 

La plaça s’enllaça amb el propi 
espai verd i de descans dels parcs 
del Prat del Roure, a través de la 
creació d’un nou pont que per-
metrà l’accessibilitat i la connexió 
amb els espais més significatius 
de la zona.

ZONA 2: Institucional – 
Residencial
Es dóna rellevància a l’accés de 
l’edifici del Comú, pacificant els 
carrers amb un canvi de pavimen-
tació en la zona rodada i millorant 
l’accessibilitat des del passeig.

ZONA 3: Residencial – 
Educativa – Religiosa – 
Cultural
Es crearan dues rampes per sal-
var les escales actuals, s’aprofita-

rà el desnivell per crear una zona 
de descans i observació cap al riu, 
formant una plaça amb grades i 
equipaments.

El recorregut del passeig, a més 
de connectar-nos i d’estar viu dia 
a dia ens proposa un itinerari inte-
ractiu amb la ubicació de Totems, 
on s’aplica un codi QR que ens 
vincula amb la història, memòria, 
cultura, geografia i arquitectura 
significativa de la parròquia. 

Es revalora l’entorn del riu Valira 
d’Orient, sent als sectors C i D els 
seus trams més desafavorits, que 
a través de passarel·les que volen 
sobre la llera del riu, es percep una 
sensació més intensa de la impor-
tància del riu al seu pas per la par-
ròquia.

En primer lloc, cal homogeneïtzar la 
imatge de l’entorn urbà mitjançant 

la utilització d’un únic paviment que 
doni unitat a la zona urbana. En se-
gon lloc, s’han de transformar els 
passejos associats al riu, mitjançant 
un element de barrera lineal que es 
tradueixi en un mobiliari nou.

A través dels diferents elements 
generats per a la creació de mo-
biliari que es poden observar en 
la part superior, es va generant 

una barrera homogènia en la seva 
materialitat però no en les seves 
formes. Es genera una actuació 
d’impacte mínim en el lloc, utilitzant 
materials d’origen natural, i potenci-
ant els espais urbans més propers 
a través de la generació de zones 
de descans i d’esbarjo al voltant del 
riu. Apareixen també mòduls que 
poden contenir vegetació, donant 
major caràcter natural a l’entorn. 

3r PREMI
MIQUEL BURGUÉS # BAU ARQUITECURA

CONTINUÏTAT
I RITME
Text: redacció · imatges: BAU ARQUITECURA

2n PREMI "  ESTHER PASCAL

EL CINQUÈ ELEMENT
Text: redacció · imatges: ESTHER PASCAL

Aquesta proposta tracta de reconduir el caos al “locus”, mitjançant 
un conjunt d’elements que identifiquin el continu del moviment amb 

l’escenogràfic de la quietud. El Genius locci ordena a través de símbols: 
aigua, foc, aire i terra, els elements bàsics reconeixibles i apropiables. Els 

quatre elements constitueixen l’estructura.

El projecte neix com a resposta a 
una problemàtica trobada després 
d’una anàlisi exhaustiva de l’entorn. 
Es pretén, com a punt principal 
del projecte, regenerar els antics 
marges existents del passeig del 
riu, a banda i banda. Mitjançant un 
element arquitectònic simple (un 
senzill llistó de fusta amb diferents 
configuracions), es crea un nou entorn 
més natural, amb mobiliari urbà com a 
bancs, taules i panells informatius.
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Es considera molt recomanable realitzar 
almenys un (1) control de l’execució d’una 
unitat d’ancoratge, supervisant els treballs de 
perforació, de col·locació de l’ancoratge i de 
la seva injecció. Aquests treballs quedaran 
reflectits en un informe o en fitxes tècniques.

Durant l’execució en obra, amb la freqüència 
que indiqui la Direcció Facultativa (d’ara en 
endavant DF), es prendran mostres de la 
beurada a l’entrada i a la sortida de l’ancoratge 
per ser assajades al laboratori. Per part de 
Pirineu Inspecció i Control, segons la nostra 
experiència, es recomana assajar el 10 % dels 
ancoratges projectats.

Tots i cadascun dels ancoratges es sotmetran 
a una prova de càrrega, ja sigui de recerca, 
d’idoneïtat, com d’acceptació. 

Pel que fa a les proves d’investigació, tot i que, 
serà la DF qui decideixi la necessitat i quantitat 
de les mateixes, per part de Pirineu Inspecció 
i Control, es recomanen 2 assaigs de recerca 
per a obres amb ancoratges provisionals, i 
1 assaig per a cada tipus d’ancoratge i un 
mínim de 2 assaigs per a cada tipus de terreny 
previst a la interfície terreny/bulb, en obres 
amb ancoratges definitius.

Paral·lelament als assaigs d’investigació de 
la capacitat de càrrega, és aconsellable dur 
a terme altres assaigs de recerca, com ara 
de composició de la beurada, d’aïllament 
elèctric dels ancoratges amb el terreny i amb 
l’estructura, de perforació i de composició 
química dels productes, o altres que a criteri de 
la DF siguin necessaris.

Pel que fa els assaigs d’idoneïtat, tot i que es 
recomana executar l’assaig al 3 % del total 
d’ancoratges, serà de compliment obligat 
executar un mínim de 3 assaigs.

Finalment, els assaigs d’acceptació s’hauran 
de fer obligatòriament a cadascun dels 
ancoratges instal·lats a l’obra, excepte a 
aquells als quals s’hagi efectuat un assaig 
d’idoneïtat.

En el cas dels bulons, considerats ancoratges 
passius, elements que no es pretenen 
inicialment i que adquireixen càrrega 
fonamentalment pels moviments que 
experimenta l’estructura que sustenta, es 
recomana, almenys, realitzar un control de 
les beurades d’injecció en un 10 % del total 
dels elements. A tal efecte, es consideraran 
les partides definides pels ancoratges actius, 
B-01-02, B-01-03 i B-01-04.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

B-01-01 Supervisió del procés d'execució dels ancoratges incloent mesura de la longitud total, verificació del procés d'injecció i 
col·locació de l’armadura. La supervisió serà realitzada per part d'un tècnic especialista i serà aleatòria.

900,00.-�

B-01-02 Control de la viscositat de la beurada, mitjançant el con de Marsh, tant abans d'injectar com a la sortida de la beurada de 
l'element que s'està injectant, tot segons PG3. (Cada control constarà de dues determinacions de la viscositat).

30,00.-�

B-01-03 Determinació de la resistència d'una beurada d'injecció mitjançant ompliment de tres tubs i fabricació de tres provetes a partir 
de cada tub, segons recomanacions ATEP, incloent desplaçament a obra, transport al laboratori i obtenció i manipulació de 
les mostres.

5,00.-�

B-01-04 Determinació de l’exsudació i decantació d'una ostra de beurada d'injecció segons recomanacions ATEP, incloent 
desplaçament a obra, mostreig i transport al laboratori.

60,00.-�

B-01-05 Verificació de què els equips de tesat emprats en obra tinguin un certificat de calibració actualitzat dels gats i manòmetres 
que els conformen i que s'ajustin a la taula de calibració emprada.

200,00.-�

B-01-06 Compliment dels registres corresponents a les proves o assaigs d’acceptació (un esgraó de càrrega) en ancoratges, sense 
incloure gat hidràulic, ni mitjans auxiliars, així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons UNE-EN 1537.

120,00.-�

B-01-07 Compliment dels registres corresponents a les proves o assaigs d’adequació (un esgraó de càrrega) en ancoratges, sense 
incloure gat hidràulic, ni medis auxiliars, així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons UNE-EN 1537.

160,00.-�

B-01-08 Compliment dels registres corresponents a les proves o assaigs de recerca en ancoratges, sense incloure gat hidràulic, ni 
mitjans auxiliars, així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons UNE-EN 1537.

475,00.-�

B-01-09 Compliment dels registres corresponents a les proves simples en ancoratges, sense incloure gat hidràulic, ni mitjans auxiliars, 
així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons les recomanacions de l’ATEP.

120,00.-�

B-01-10 Compliment dels registres corresponents a les proves completes en ancoratges, sense incloure gat hidràulic, ni mitjans 
auxiliars, així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons les recomanacions de l’ATEP.

160,00.-�

B-01-11 Compliment dels registres corresponents a les proves d’idoneïtat en ancoratges, sense incloure gat hidràulic, ni mitjans 
auxiliars, així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons les recomanacions de l’ATEP.

475,00.-�

B-01-12 Informe d’idoneïtat dels certificats de components i de materials d’ancoratges, per verificar la seva compatibilitat. 375,00.-�

B-01-13 Assaig de densitat i càlcul de la relació aigua/ciment. Les mostres seran extretes del rebuig del forta de l’ancoratge. 50,00.-�

B-01-14 Assaig de dosificació de beurades amb diferents dosificacions de ciment o additius, fins a un màxim de 3 proves. S’inclou 
l’assaig de trencament a compressió de les provetes elaborades al laboratori. 
No inclou els materials, que hauran de ser facilitats pel client.

350,00.-�

B-01-15 Mitja jornada per assaig d’aïllament elèctric dels ancoratges amb el terreny i/o estructura. 375,00.-�

B-01-16 Compliment dels registres corresponents a les proves o assaigs d’acceptació en ancoratges segons “Reglament 
d’ancoratges al terreny de Govern d’Andorra” (Decret 186/2021). Inclou la supervisió de l’acoblament de cunyes i/o femella, 
i el control posterior de la càrrega de bloqueig o final. No inclou el gat hidràulic, ni medis auxiliars, així com tampoc grua mòbil 
en cas de ser necessària.

120,00.-�

B-01-17 Compliment dels registres corresponents a les proves o assaigs d’idoneïtat en ancoratges segons “Reglament d’ancoratges 
al terreny de Govern d’Andorra” (Decret 186/2021). Inclou la supervisió de l’acoblament de cunyes i/o femella, i el control 
posterior de la càrrega de bloqueig o final. 
No inclou el gat hidràulic, ni medis auxiliars, així com tampoc grua mòbil en cas de ser necessària

210,00.-�

B-01-18 Compliment dels registres corresponents a les proves o assaigs d’investigació en ancoratges segons “Reglament 
d’ancoratges al terreny de Govern d’Andorra” (Decret 186/2021), sense incloure gat hidràulic, ni mitjans auxiliars, així com 
tampoc grua mòbil en cas de ser necessària, tot segons UNE-EN 1537.

475,00.-�

ESTABILITZACIÓ !B"00"00#

1.1. ANCORATGES I BULONS !B"01"00#

CAPÍTOL 

1. 

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

Serà fonamental tenir un bon control durant l’execució dels 
ancoratges actius, atès que aquests transmeten càrregues al terreny. 
Aquest control ha de contemplar tant la perforació del terreny, com 
la col·locació i injecció dels ancoratges, com de les proves finals i, per 

últim, la posada en càrrega.

Previ als treballs en obra es farà un control dels equips a utilitzar (gats, 
centraleta, manòmetres, etc.) per corroborar el seu bon funcionament, 
havent de tenir els fulls de calibratge actualitzats.
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CAPÍTOL 

1. 

CODI CONCEPTE PREU UTS.

B-02-01 Supervisió del procés d'execució dels ancoratges incloent mesura de la longitud total, verificació 
del procés d'injecció i col·locació de l’armadura. La supervisió serà realitzada per part d'un tècnic 
especialista i serà aleatòria.

900,00.-�

B-02-02 Control de la viscositat de la beurada, mitjançant el con de Marsh, tant abans d'injectar com a la 
sortida de la beurada de l'element que s'està injectant, tot segons PG3. (Cada control constarà de 
dues determinacions de la viscositat).

30,00.-�

B-02-03 Determinació de la resistència d'una beurada d'injecció mitjançant ompliment de tres tubs i fabricació 
de tres provetes a partir de cada tub, segons recomanacions ATEP, incloent desplaçament a obra, 
transport al laboratori i obtenció i manipulació de les mostres.

75,00.-�

B-02-04 Determinació de l’exsudació i decantació d'una ostra de beurada d'injecció segons recomanacions 
ATEP, incloent desplaçament a obra, mostreig i transport al laboratori.

30,00.-�

B-02-05 Assaig de continuïtat d’una columna de jet-grouting. Inclou la supervisió contínua de l’extracció del 
material i la presa de fotografies del material. Inclou un informe de resultats on s’inclourà com a 
mínim, la màquina i material de perforació utilitzats, fotografies de les caixes, maniobres realitzades i 
observacions sobre la qualitat del material. No inclou la realització del sondeig amb recuperació del 
testimoni.

1.000

B-02-06 Assaig de ruptura a compressió simple segons UNE103-400. Inclou la preparació de la mostra de 
jet-grouting

75

1.2. MICROPILOTS I$O JET"GROUTING !B"02"00#

Es recomana realitzar un control complet 
del procés d’execució d’una unitat de 
micropilot, perforació, col·locació i injecció. 
Durant l’execució en obra, amb la freqüència 
que indiqui la DF, es prendran mostres de 
la beurada d’injecció per ser assajades al 
laboratori. Per part de Pirineu Inspecció i 
Control, segons la nostra experiència, es 
recomana assajar el 5 % de les beurades dels 
micropilots i/o jet-grouting. 

Per determinar la correcta execució de la 
injecció del jet-grouting, i determinar si és 
necessari corregir algun paràmetre o variable 
de la injecció, es recomana realitzar un assaig 
de continuïtat de la columna executada. Segons 
la nostra experiència, és molt recomanable 
realitzar una primera extracció contínua de 

testimoni de jet-grouting (columna) un cop 
executades les primeres 20 unitats. El punt de 
perforació serà, a ser possible, la intersecció 
entre diverses columnes executades per 
determinar la correcte expansió de la injecció.

Tot i que, la DF definirà la quantitat d’assaigs 
de continuïtat a realitzar, per part de Pirineu 
Inspecció i Control es recomana, a part del 
que s’ha esmentat abans, realitzar un assaig 
de continuïtat a la meitat, a dos terceres parts 
i al final de la construcció de la pantalla de jet-
grouting projectada.

Per determinar si la resistència del jet-grouting 
és correcta, es trencaran diverses mostres a 
compressió simple, almenys 1 mostra cada 2 o 
3 metres de columna.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

B-03-01 Control del formigó projectat 
mitjançant la realització d’una 
caixa de gunita incloent el 
trencament a compressió a 3,7 
i 28 dies segons norma UNE-
EN 14488.

350,00.-�

B-03-02 Extracció en obra de testimonis 
de formigó projectat per 
mesurar el gruix, incloent 
ruptura a compressió. Tot 
segons normes UNE-EN 
14488-1 i UNE-EN 14488-2. 
No s’inclouen plataformes ni 
mitjans auxiliars.

250,00.-�

1.3. FORMIGÓ 
PROJECTAT !B"03"00#
Es recomana realitzar un control del formigó 
projectat diari o cada 100 m2 de superfície.

Aquest control es basarà en la realització 
d’una caixa de formigó projectat o gunita i el 
trencament de les mostres a diferents dies 
segons determini la DF.

Un cop endurit el formigó projectat, es 
recomana l’extracció d’un testimoni per cada 
tram projectat per mesurar el gruix i realitzar un 
trencament a compressió.
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AJUDEM A MILLORAR
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ESPECIALISTES 
EN EMPRESES

ASSEGUR

Entrevistem al 
Toni!Balsells, 
director 
comercial 
d’Assegur, 
perquè ens 
expliqui 
l’enfocament 
que té 
actualment la 
companyia i 
els avantatges 
que ofereix a les 
empreses.

Que cobreix una 
assegurança d’empresa?
Aquest tipus de pòlisses co-
breixen les empreses davant 
de qualsevol risc derivat de la 
seva pròpia activitat empresa-
rial. Com que cada empresa i 
activitat té les seves caracterís-
tiques, el ventall de cobertures 
és molt ampli: responsabilitat 
civil, patrimoni i béns, flota de 
vehicles, cobertures de salut, 
accidents o vida. Aquests úl-
tims tres es poden gestionar 
de forma directa o com a col-
lectiu: avantatges que ofereix 
l’empresa als seus treballadors 
i que pot no comportar cap cost 
per a l’empresa. Aquestes són 
les més genèriques, i a Asse-

gur també oferim altres com 
la cobertura de lucre cessant 
(compensació per aturada d’ac-
tivitat) i la modalitat Tot Risc per 
estar cobert al màxim.

Quin és el valor 
diferencial que 
proposa!Assegur?
Estem convençuts que el prin-
cipal actiu que podem oferir és 
l’experiència. Des de fa anys 
hem apostat per l’especialitza-
ció, sent l’única companyia que 
compta amb un equip específic 
d’assessors d’empreses, ja que 
és un tipus de producte que re-
quereix un ampli coneixement 
del tema per poder oferir una 
solució adequada a cada ca-

suística. I no només en el mo-
ment de la contractació, ja que 
els riscos poden ser variables 
depenent de les circumstànci-
es, i la nostra funció és treballar 
permanentment amb el client 
per poder tenir les cobertures 
adaptades en temps real. Ho 
fem a través de “l’interlocutor 
únic”: cada empresa està ges-
tionada de forma global per un 
mateix assessor, afavorint una 
visió de 360º del negoci, i fa-
cilitant la comunicació en estar 
centralitzada sempre per la ma-
teixa persona.

Quan una empresa ens contacta, 
fem una revisió completa de les 
assegurances que té contrac-
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tades i una anàlisi dels riscos 
de la seva activitat empresarial 
i que puguin afectar el patrimo-
ni, el compte d’explotació, les 
persones i qualsevol element 
que afecti la viabilitat del nego-
ci. Aquest procés requereix un 
ampli coneixement de la gestió 
de riscos, per això fem una “au-
ditoria” de l’estat actual, desen-
volupem un informe comparatiu i 
conjuntament amb el client valo-
rem les diferents opcions, apor-
tant la nostra experiència per 
ajudar a les empreses a prendre 
les millors decisions.

Aquesta auditoria que 
comenteu, és gratuïta?
Sí, tant si és client com si no, 
aquest servei el donem de ma-
nera completament gratuïta. És 
un element que considerem 
imprescindible perquè el client 
pugui valorar la professionalitat 
del nostre equip, i comparar de 
manera simple i clara els ris-
cos i capitals que té coberts 
actualment, si són correctes i 
adaptats al mercat actual i a les 
característiques de l’activitat 
comercial desenvolupada. Lliu-
rem un informe on es pot veure 
clarament la relació cost / co-
bertura amb un quadre compa-

ratiu de les diferents opcions, i 
els assessorem perquè puguin 
optimitzar al màxim la despesa 
de l’empresa.

Quins altres avantatges 
ofereix!Assegur!a les 
empreses?
A més de comptar amb un 
producte específic, que és to-
talment personalitzable, hem 
volgut afegir altres avantatges. 
La principal és que comptem 
amb un equip professional que 
permet gestionar de manera 
ràpida i eficient qualsevol sinis-
tre, aquest és un element clau 
per minimitzar l’efecte negatiu 
davant d’un sinistre, i permetre 
tornar a la normalitat el més 
aviat possible. 

També tenim actiu des de fa anys 
el “Club Assegur”, un lloc on po-
sem en contacte a les empreses 
amb els nostres clients, perquè 
puguin publicitar-se de manera 
directa i totalment gratuïta. 

I tenint en compte la situació ac-
tual, també volem estar al costat 
de les empreses del país, oferint 
unificar totes les pòlisses en un 
únic venciment per facilitar la 
seva gestió, i el servei de “paga-

facil” que permet fraccionar els 
pagaments de forma mensual, i 
periodificar les despeses.

Disposem a més de l’e-client, 
un portal on les empreses po-
den fer gestions com: consultar 
informació sobre les pòlisses, 
declarar un sinistre o descarre-
gar els rebuts.

Com us poden contactar 
les empreses que 
estiguin interessades?
Per qualsevol dels canals que 
tenim a la seva disposició: 
telefònicament al 876 555, per 
missatge de WhatsApp al 346 
555 o a les nostres oficines del 
carrer Pau Casals número 10, a 
la 2a planta, a Andorra la Vella. 
Es pot reservar cita prèvia des 
del nostre web assegur.com. 
Estarem encantats de poder 
assessorar-los sense cap 
compromís. 
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DONEM UN SERVEI 
“D’AUDITORIA” 

COMPLETAMENT 
GRATUÏT

ASSEGUR
Pau Casals, 10 · Planta 2
AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 876 555
WhatsApp  346 555
assegur.com

< EQUIP D’ASSESSORS 
D’EMPRESES. D’ESQUERRA 
A DRETA: JOAN PATRICK 
LASMOLLES PISANU, JOSE 
LUIS GONÇALVES CARVALHO, 
RAKESH MIRPURI MANWANI I 
TONI BALSELLS.

ARTDEVIURE.COM
NOVA WEB

L’ART DE VIURE
ANDORRA



!SOM UNA OPCIÓ SEGURA 
PERQUÈ ENS HEM ADAPTAT 

A LES NOVES TÈCNIQUES 
DE CONSTRUCCIÓ"

50 ANYS D’URCOSA
ENTREVISTA A JOSEP MARIA MATAMALA, CEO DEL GRUP URCOSA

Text: Redacció · Fotos: ADV

Josep Maria Matamala, llicenciat en enginyeria de Camins, Canals i Ports a 
la UPC de Barcelona, és el director d’Urcosa des de fa 7 anys. Un dels seus 
reptes més importants és poder mantenir i millorar l’empresa, que ja té un 
grau d’excel·lència molt important.
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50 anys són molts. Què es 
Urcosa?
Urcosa és una empresa que 

neix l’any 1971, i aquest 2021 

ha fet els 50 anys. És una 

constructora que es va crear 

a partir de l’agrupació de dife-

rents professionals de diversos 

sectors (fusters, caps d’obra, 

encarregats, arquitectes) que 

van començar a tirar endavant 

aquest projecte. L’empresa es 

pot catalogar com a mitjana en 

el sentit del volum, i gran per 

l’enorme responsabilitat que 

suposa construir.

Per vostè, quin repte supo-
sa dirigir l’empresa?
Dirigir-la és un gran repte pro-

fessional: mantenir el nivell 

d’exigència d’Urcosa durant tot 

aquest temps i no defraudar els 

clients de sempre. En els últims 

anys, veiem que hi ha una de-

manda molt gran d’obra, això fa 
que el nostre requisit sigui no 
baixar la qualitat.

Com està organitzada l’em-
presa i quin tipus d’organi-
grama té?
Tenim dos sectors molt clara-
ment diferenciats: el departa-
ment administratiu on tenim 
comptables interns fixes, a més 
d’administratius, que fan tot el 
seguiment econòmic de factu-
res, pagaments, temes del banc, 
temes d’avals...
I per una altra banda tenim el 
departament tècnic, que està 
format pels tècnics que execu-
ten les obres. També compta 
amb els que s’encarreguen de 
la part de pressupostos: fan la 
valoració i estudien les ofertes 

que ens arriben per elaborar-los. 
A més, tenim els encarregats 
d’obra, els oficials de primera, 
de segona, i la mà d’obra. 
En l’organigrama també comp-
tem amb figures d’autocontrol: 
l’encarregat general i els direc-
tors dels departaments de cada 
secció.

Quant temps porta a l’em-
presa? 
El passat octubre va fer 7 
anys i la veritat és que estic 
molt content, i amb les matei-
xes ganes del primer dia. Estic 
molt satisfet per la confiança 
que m’ha demostrat el consell 
d’administració. 

Després de tant de temps, 
que el motiva a seguir en-
davant?
En tot moment hem tingut 
tota la feina sota control i 
això et dona seguretat en la 
presa de decisions. A nivell 
personal és un repte, i sem-
pre m’he sentit recolzat per 
l’empresa.
La motivació és mantenir 
aquest grau de qualitat que 

hem assolit fins ara, i inclús 
millorar-ho, adaptant-nos als 
nous materials i tecnologies. 
L’objectiu és poder materi-
alitzar el projecte del client, 
transformant-lo amb una me-
todologia de treball el més 
rigorosa possible, per tal de 
portar a terme els projectes.

Quina formació li demana a 
la gent que vol formar part 
de l’empresa?
Depèn del treball que desen-
volupi. Indiscutiblement Urco-
sa serà més rica i més impor-
tant quan més qualificat sigui 
el seu equip humà. 
A nosaltres al final ens inte-
ressa tenir als millors, en cada 
una de les seccions en què 
s’estructura l’empresa.

Si hagués de triar una de 
les construccions en les 
quals ha participat l’em-
presa, quina escolliria?
Totes, cadascuna té alguna 
característica que la fa es-
pecial. Totes les obres tenen 
algun tret que destaca, ja si-
gui per afinitat amb la propie-
tat, l’arquitecte o l’enginyer, o 
simplement perquè tenia unes 
dificultats afegides: no només 
a nivell constructiu sinó de lo-
gística.

Amb quants treballadors 
compta URCOSA?
Actualment de plantilla fixa 
som una trentena. També 
depèn del tipus i de la fase 
d’obra en la que ens trobem. 
Estem molt satisfets amb el 
99,9 % dels industrials que 
formen part de l’equip.

Quins criteris ha de tenir en 
compte el personal de l’em-
presa alhora de prendre de-
cisions?
Tot l’equip és conscient del se-
gell de qualitat que té l’empresa. 
Els processos constructius i de 
presa de decisions, funcionen 
amb un protocol intern que va 
contrastat perquè no hagi de 
ser mai una decisió exclusiva 
d’una sola persona. Al final de 
cada any tenim una auditoria, 
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perquè és la manera de que els 
processos estiguin pautats per 
les certificacions de qualitat.

Com ho porta l’empresa, a 
nivell de la prevenció en els 
riscos laborals?
Aquest procés el tenim externa-
litzat: una empresa ens fa el se-
guiment, les revisions mèdiques, 

tot el tema de protocol de do-
cumentació i formacions. Som 
l’empresa amb tot el personal 
format amb el grau de 50 hores 
que ens demanen a Govern, per 
tal de poder ser vigilant, per a 
que es segueixin les normatives 
referents a la seguretat en el 
treball. A més, hem contractat 
els serveis d’una empresa molt 

important al país, en el tema de 
seguiment de prevenció de ris-
cos laborals.

Quin model d’organització 
utilitza en un projecte que 
s’està executant?
Partim de dues coses molt im-
portants per elaborar una feina: 
un pressupost amb la documen-
tació tècnica al costat (els plà-
nols) i la planificació.

Actualment, com està el sec-
tor de la construcció?
És cert que hi ha una certa 
bombolla fictícia, tenim mol-
ta feina. Crec que és com un 
efecte rebot després de l’atura-
da que vam tenir a causa de la 
Covid 19. Possiblement aquesta 
situació al mercat no sigui real, 
perquè hi ha una ruptura d’es-
tocs de materials i una incertesa 
molt gran en el tema de preus, 
això provoca que el mercat es-
tigui molt revolucionat. Tenim 
molts projectes a curt i mig ter-
mini. Per aquest any i el proper, 
les previsions són optimistes.

Com veu el futur del sector?
Jo sóc optimista, per tan crec 
que qui treballi bé, sempre tin-
drà feina. Sempre s’hauran de 
construir coses, i hi haurà coses 
a enderrocar i a millorar. Sorti-
ran normatives noves de con-
tingut climàtic i energètic, que 
provocaran que ens tinguem 
que adaptar.

I de l’empresa?
Jo estic esperançat amb el futur 
d’Urcosa, perquè tot i que ara 
s’estigui produint un creixement 
molt gran de la construcció, no 
estem creixent a qualsevol preu. 
Nosaltres seguirem el nostre 
camí, que és molt clar i està ben 
marcat: assolir l’excel·lència en 
els nostres projectes. 

ESPECIALISTES EN LA CONSTRUCCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DINS 
DE L’ÀMBIT DE L’EDIFICACIÓ. TÈCNIC CONSULTOR CERTIFICAT EN PASSIVE HOUSE

C. dels Barrers, 21 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · T 720 975 · urcosa@urcosa.ad · www. urcosa.ad
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La rehabilitació de canonades 
sense obres, ofereix un sistema 
ràpid i més econòmic. La resina 
que s’utilitza a les reparacions, 
un cop s’asseca, és tan resistent 
com una nova canalització, fins i 
tot més que el material de PVC. 
En aplicar el tractament amb 
resina es crea una nova capa a 
l’interior de la canalització; això 
suposa una reducció mínima 
del diàmetre d’aquesta (1 - 2 
mm aproximadament). La resina 
es pot aplicar sobre tot tipus de 
materials: PVC, fibrociment (ami-
ant), ferro...

Per realitzar les intervencions cal 
que no hi hagi res d’aigua a l’in-
terior de la canalització. Per a un 
tractament complet tallem l’aigua 

durant unes hores per reparar i 
aplicar-ho. Una intervenció com-
pleta per a una canalització pot 
durar entre 1 i 2 dies, per ne-
tejar-la i aplicar dues capes de 
resina epoxy. És molt poc temps 
en comparació amb una obra 
clàssica on caldria obrir terres i 
/ o parets. Per a una reparació 
localitzada i sense complicaci-
ons, només triguem unes hores 
per netejar i col·locar un “packer” 
amb fibra de vidre i resina silica-
tada, que trigarà una hora a as-
secar-se.

Al tractament s’aplica resina 
epoxy de manera que es crea 
una canalització totalment nova 
a l’interior de l’antiga. D’aques-
ta manera, tindrem una cana-

lització estanca i contínua que 
garanteix que la canonada no 
tingui fuites.

L’empresa té molta experiència a 
França, i ara s’ha instal·lat a An-
dorra. L’avantatge més important 
és que renovar les canonades 
amb aquesta tècnica, surt millor 
de preu que haver de canviar tota 
la canonada nova (perquè no es 
fan obres, per tant no cal substi-
tuir la canonada vella). A més, la 
intervenció és ràpida, i la reduc-
ció dels costos és d’un 50 %, es 
renova completament la cana-
lització i s’eviten molèsties als 
usuaris, ja que no cal desallotjar 
l’immoble. Ofereix una garantia 
de 10 anys sobre els treballs re-
alitzats.

ECONÒMIC I RÀPID
GTR7 ! REHABILITACIÓ DE CANONADES SENSE OBRES

DEMANEU UN PRESSUPOST 
SENSE COMPROMÍS
GTR7 - avda Príncep Benlloch, 26
30, 2n - AD500 Andorra la Vella 
Tel.: +376 819 590 
contactgtr7@gmail.com
www.gtr7.net

S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament 
una de nova.
S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament 

GTR7 és una empresa andorrana i francesa especialitzada en 
la renovació de canonades d’aigües residuals mitjançant una 
tècnica d’encamisat. Aquesta tècnica permet reparar o renovar les 

canonades d’aigües residuals sense realitzar grans obres, i presenta molts avantatges 
en contraposició a una intervenció clàssica.
DEMANEU UN PRESSUPOST 
SENSE COMPROMÍS
GTR7 - avda Príncep Benlloch, 26
30, 2n - AD500 Andorra la Vella 
Tel.: +376 819 590 
contactgtr7@gmail.com
www.gtr7.net

S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament 
una de nova.
S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament S’utilitza la canonada vella com a motlle per crear-ne internament 

AVANTATGES DE LA TÈCNICA

EXPLORACIÓ I DIAGNÒSTIC DESPRÉSABANS

Ràpida
 i sense obres 

(no s’obren parets, ni terres, 
no hi ha runa ni reposició de 
rajoles, de parquet, de mar-

bre, d’escaioles o de pintura)

Reducció dels 
costos 

en un 50% en 
comparació amb una 

renovació clàssica

Renovació 
completa de la 

canonada 
A més, una garantia 
de 10 anys sobre els 

treballs efectuats

Evita molèsties
No cal desallotjar 

l’immoble,
no afecta l’estructura 
original i no fa soroll.



"UNA IMATGE RENOVADA 
DE LA PLAÇA EXTERIOR 
I DEL CARRER, OBRINT 
LA POSSIBILITAT A LA 

MULTIFUNCIONALITAT"

IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LES PISCINES D’ESCALDES ! 
ENGORDANY I EMBELLIMENT DE LA PLAÇA DE LA CREU BLANCA

MILLORA
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
I EMBELLIMENT DE LA PLAÇA

TEXT: MA AMPARO MARTÍNEZ MILVAQUES. ENGINESA " FOTOS: ADV

La plaça de la Creu Blanca és un aparcament exterior, 
que està situat en un entorn urbà i delimitat per un 
carrer lateral que s’ha refet en aquest projecte. Una de 
les peculiaritats de la plaça i per tant, del projecte, és 
que la pròpia plaça és la coberta plana i transitable de 
les Piscines Comunals d’Escaldes-Engordany.
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La zona a impermeabilitzar cor-
respon a la coberta de les pis-
cines comunals i al local de dipò-
sits d’aigua termal. 

La resta de la plaça fins al carrer 
de Peces de Caldes s’ha reurba-
nitzat.. 

Un cop executades les obres, l’es-
tructura de l’edifici disposa d’un 
bon aïllament tèrmic del sostre de 
la piscina.

Referent a la substitució i millora 
dels serveis sota el carrer, s’han 
actualitzat les instal·lacions elèc-
triques, de comunicació, d’aigua 
potable, d’aigua termal, així com 
els col·lectors d’aigües pluvials i 
residuals, mantenint la xarxa se-
parativa d’aigües.

Cal fer especial esment, a l’acabat 
superficial triat per a la plaça de 
la Creu Blanca. Es tracta d’una 
rajola porcellànica, en dos colors 

i dos formats, que han permès, 
en el cas de la plaça, delimitar 
les places d’aparcament i definir 
el recorregut dels vehicles. I en 
el cas del carrer, delimitar el seu 
perímetre, així com l’actuació.

Per últim, s’ha renovat tot el mo-
biliari de la plaça i el carrer, amb 
noves jardineres amb el mateix 
acabat que el terra, s’han incorpo-
rat bancs més sostenibles, d’alta 
durabilitat i baix manteniment, 

s’han cobert els contenidors 
d’escombraries, s’ha substituït la 
barana per una més integrada i 
segura, s’ha definit una nova zona 
de càrrega i descàrrega, així com, 
places d’aparcament per a perso-
nes amb mobilitat reduïda.

En conclusió, s’ha millorat la co-
berta de l’edifici de les piscines 
comunals d’Escaldes-Engordany, 
eliminant les patologies que pre-
sentava, i disminuint significati-

vament el consum energètic de 
les piscines, a més d’aconseguir 
una imatge renovada de la pla-
ça exterior i del carrer, obrint la 
possibilitat a la multifuncionalitat. 
També s’ha millorat l’accessibilitat 
a l’entorn. 
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PROJECTE: Impermeabilització, 

embelliment i aparcament de la Plaça de 

la Creu Blanca · Escaldes - Engordany

DIRECCIÓ FACULTATIVA: ENGINESA

CONSTRUCTORA: COPSA 



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LES PISCINES 
D’ESCALDES " ENGORDANY I EMBELLIMENT DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LA CREU BLANCA

 EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LES PISCINES D’ESCALDES ! ENGORDANY 
I EMBELLIMENT DE L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LA CREU BLANCA " ESCALDES ! ENGORDANY

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

Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma Av. d’Enclar, 27 · AD500 Santa Coloma 
TTelel. +376 84 02 02 ·  . +376 84 02 02 ·   info@simac10.com info@simac10.com

MOBILIARI URBÀ · PAVIMENTSMOBILIARI URBÀ · PAVIMENTS

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

admin.mundial@andorra.ad



DISMINUIR
LA PERILLOSITAT

LA PORTALADA !SANT JULIÀ DE LÒRIA"

L’objectiu bàsic de la fase 1 del projecte, redactat per l’agrupació d’empreses Suport 
i Euroconsult, va ser el de dissenyar les defenses necessàries en un tram de la CG1 
d’uns 150 m. enfront potencials nous despreniments i esllavissaments provinents 
de la zona de talús que es va desprendre el passat 10 d’agost del 2019 i talussos 
adjacents, per tal de disminuir la perillositat actual en la zona fins assolir un nivell 
de risc residual assumible a la plataforma de la CG1.

Text:  EUROCONSULT · Fotos: GRUP HERACLES · EUROCONSULT
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“L’OBJECTIU BÀSIC VA 
SER EL DE DISSENYAR LES 
DEFENSES NECESSÀRIES 

ENFRONT POTENCIALS NOUS 
DESPRENIMENTS

I ESLLAVISSAMENTS 
PROVINENTS DE LA ZONA DE 

TALÚS”

S’ha actuat en diferents zones:

-En primer lloc s’ha consolidat 
de forma definitiva i permanent 
el mur existent de sosteniment 
de la CG1. A la part inferior i 
fins a l’alçada del nivell freàtic, 
s’ha construït un mur de grave-
tat per davant del mur actual i 

en els darrers 7 m, s’han substi-
tuït dues files d’ancoratges pro-
visionals per ancoratges defini-
tius, aprofitant la zona alta del 
mur de formigó amb caràcter 
definitiu.

-En segon lloc, s’ha constru-
ït un nou mur de protecció 

en trams de 5 a 9 m d’altura 
(protecció passiva), fonamen-
tat a nivell de la plataforma de 
l’actual CG1 per augmentar el 
grau de protecció enfront la 
caiguda de blocs i possibles 
projeccions de roca així com 
nous esllavissaments de volu-
metria limitada.

Aquest mur es va revestir amb 
paquets de pneumàtics dins de 
malles d’acer d’alta elasticitat, 
per dissipar i repartir les forces 
en cas d’impacte. 

Per la part exterior, el mur s’ha 
encofrat amb “Reckli” per donar 
una millor  experiència als usua-
ris de la CG1.

En el talús lateral Nord i en el 
vessant per darrere de la cica-
triu d’esllavissament, s’ha imple-
mentat un sistema d’auscultació 
automàtica, tant a nivell super-
ficial amb fisurímetres i a nivell 
profund mitjançant inclinòme-
tres. 

Aquests sistemes complemen-
ten la resta de sistemes de con-
trol del moviment del vessant i 
permetran tenir dades precises 
per decidir si en el futur es ne-
cessària una fase 2 d’estabilit-
zació a la zona central del ves-
sant, ja que aquest presenta un 
risc acceptable. 
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Aquest procediment està pen-
sat amb l’objectiu d’optimitza-
ció dels costos d’estabilització 
d’una possible segona Fase, 
condicionada a l’evolució del 
comportament real del terreny.

Al talús Sud, talús adjacent al 
esllavissat, s’ha dut a terme tre-

balls d’estabilització i reforç mit-
jançant l’execució d’ancoratges 
de 19 a 14 metres de longitud, 
lligant cada fila d’ancoratge 
amb l’execució de bigues de lli-
gat, per la distribució d’esforços.

S’ha reposat l’enllumenat públic 
en el tram i s’ha dotat de llums 

guia al mur de protecció. Final-
ment s’ha restituït la calçada, 
amb la mateixa distribució via-
ria que l’existent el dia anterior 
a l’esllavissada el 10 d’agost de 
2019. 

PROJECTE: LA PORTALADA · SANT JULIÀ DE LÒRIA

ENGINYERIA: EUROCONSULT I SUPORT

CONSTRUCTORA: UNITAS 

ENGINYERIES DEL PROJECTE “LA PORTALADA” # SANT JULIÀ DE LÒRIA

EUROCONSULT  Maria Pla, 33, escala C, 3r 2a · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 800 250 · euroconsult@euroconsult.ad
SUPORT  Prat de la Creu 101, 1r · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 808 640 · Fax +376 861 480 · suport@suportenginyers.com

Avda. del Pessebre, 27 · 5é-B · AD700 Escaldes-Engordany
info@andorsense.com · www.andorsense.com · T +376 336 594



El fil conductor de tot el projecte 
ha estat la integració paisatgísti-
ca del nou espai, a partir d’un prat 
amb una forta pendent, s’ha dis-
senyat una nova plataforma per 
a l’estacionament de vehicles on 
s’han realitzat els càlculs neces-
saris per arribar a la compensació 
de terres, a més, s’han dissenyat 
zones verdes interiors, perime-
trals i exemptes, amb vegetació 
autòctona.

Els murs de sosteniment neces-
saris, s’han executat amb la mo-
dalitat de mur de maçoneria, per 
aconseguir una major integració 
i menor impacte visual respecte 
l’entorn en el que es troba.

Totes les instal·lacions executa-
des, és a dir, enllumenat, reg, cà-
meres, barreres... es gestionaran 

En aquest projecte es con-
templa l’excavació de la par-
cel·la, per aconseguir la plata-
forma per a la construcció del 
nou aparcament i les mesures 
d’estabilització necessàries per 

mantenir el terreny d’una forma 
estable, així com, la definició de 
totes les instal·lacions hidràuli-
ques i elèctriques que permetin 
el funcionament de l’aparca-
ment.

INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA

NOU APARCAMENT PRAT DE LA VENA ! ENCAMP

El Comú d’Encamp, ha dut a terme l’execució d’un 
aparcament horitzontal exterior i altres espais lúdics.
També s’ha realitzat una millora de la parcel·la entre 
l’Avinguda Joan Martí i el carrer de la Vena, a més de 
l’adequació del dret de pas, situat a la mateixa zona, 
que permet l’accés dels vianants al nou aparcament.

Text: Ma Amparo Martínez Milvaques. Enginesa · Fotos: Adv
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“UNA PLATAFORMA PER 
A L’ESTACIONAMENT 
AMB ZONES VERDES 

INTERIORS, PERIMETRALS 
I EXEMPTES, AMB 

VEGETACIÓ AUTÒCTONA”



L’aparcament dotarà de noves 
places d’estacionament a una 
zona del casc urbà amb neces-
sitat de les mateixes, amb la fa-
cilitat d’accés tant per a vianants, 
des de l’avinguda de Joan Martí, 
carrer de la Vena i CG2, com per 
als vehicles, des del carrer de la 
Vena i des de la CG2, per tant, és 

un equipament situat en un punt 
estratègic, amb molta accessibili-
tat i permeabilitat. 
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a través d’un sistema telemàtic 
central, que permetrà una re-
gulació i control més ajustats a 
les necessitats reals, optimitzant 
consums d’aigua i electricitat.

A més, s’han executat dues zones 
d’esbarjo: una al costat de l’apar-
cament, a la part alta de la parce-

l·la, que aprofita el desnivell natu-
ral del terreny, on es diferencien 
dues parts, una dedicada a jocs 
infantils, i una altra amb aparells 
d’exercicis per a adults. 

La segona zona és al principi del 
carrer de la Vena on s’ha apro-
fitat una part de la parcel·la que 

estava sense manteniment per 
donar-li un nou ús. Pel seu mal 
estat, s’ha restaurat i fins i tot re-
construït una part del mur peri-
metral de l’àrea.

També s’ha arranjat l’accés al 
camí del Riu Blanc i s’ha construït 
un pipicà.
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PROJECTE: NOU APARCAMENT 

PRAT DE LA VENA ! ENCAMP

DIRECCIÓ FACULTATIVA: ENGINESA

CONSTRUCTORA: COPSA



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

INDUSTRIAL COL!LABORADOR DEL NOU APARCAMENT PRAT DE LA VENA ! ENCAMP

 EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NOU APARCAMENT PRAT DE LA VENA ! ENCAMP
Passatge Antònia Font Caminal, 1 · Despatx 601 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 87 73 00 · Fax (+376) 87 73 01 · copsa@copsa.ad

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



NOVA 
INFRAESTRUCTURA

NOUS VESTIDORS DEL CENTRE D’ENTRENAMENT DE LA FAF
SANTA COLOMA

Al 2015 es va construir a 
Santa Coloma el Centre 
d’Entrenament FAF 
(Federació Andorrana 
de Futbol), dos camps 
de futbol de dimensions 
diferents. 

Aquests camps ja 
comptaven amb 
vestidors, però degut 
a l’important volum 
d’equips que passen pels 
camps de Borda Mateu, 
aquest 2021 s’han hagut 
d’edificar  uns  de nous.

Text:  Cesar  Sanchez. Engitec
Fotos: Adv
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Per executar aquesta infraestruc-
tura, s’ha seguit principalment un 
criteri  funcional i d’optimització de 
recursos 

L’edificació està construïda amb 
estructura de formigó armat i 
blocs de formigó. 

La façana està revestida amb 
planxa miniona lacada, i panell 
sandvitx arquitectònic Nilho Pur.

Consta d’un passadís cobert que 
articula dos volums amb coberta 
inclinada, el volum mes gran con-
té els vestidors dels jugadors i la 



sala tècnica; el més petit, els vesti-
dors dels arbitres, un petit magat-
zem i un gimnàs. 

S’han construït 4 vestidors per a 
jugadors. La distribució interior 
consta de zona de lavabo que es 
troba al costat dels accessos, la 
zona de canvi de roba a continu-
ació, i en la part mes allunyada de 
l’entrada,  estan les dutxes. 

Els vestidors dels arbitres son indi-
viduals i s’han independitzat de la 
circulació de la  zona de jugadors.  

Aprofitant la zona sud i  mes llu-
minosa de l’edifici,  s’ha construït 
un gimnàs amb vistes als camps 
de futbol 

Pel que fa als materials d’interior, 
continuen amb la línia funcional 

de la resta de l’edifici, amb sostres 
vistos de panell sandvitx, parets i 
paviments enrajolats, i divisions 
dels serveis higiènics realitzades 
amb panells fenòlics.

El sistema d’aigua calenta i cale-
facció es porta a terme amb gas 
propà. A nivell de seguretat, s’han 
posat càmeres de vigilància en tot 
el recinte. 
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PROJECTE: NOUS VESTIDORS 

DEL CENTRE D’ENTRENAMENT DE LA FAF

SANTA COLOMA

ARQUITECTURA: PERE ESPUGA ! ENGITEC

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS ROCA
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ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DELS NOUS VESTIDORS DEL CENTRE D’ENTRENAMENT DE LA FAF
SANTA COLOMA

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

ANIVERSARI

1991-2021

Empresa constructora dels nous vestidors del Centre d’Entrenament de la FAF a Santa Coloma

Obra civil, obra privada i rehabilitació
eƴţ�Úå��ŅƚĜĬĬ±ÏØ�ŏŀ�ÆĜŸ�_�X)���kc��ƣ�e%Ɨǉǉ�)c�ea{�_�Š{ųĜĹÏĜŞ±Ƌ�ÚűeĹÚŅųų±š
�åĬţ�ƁƑ�ŏƗ�ŏă�ƣ�8±ƻ�îƑƗ�Ɔîǉ�_�ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜŅĹŸųŅÏ±Ä±ĹÚŅųų±ţ±Ú�_�www.construccionsroca.ad



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DELS NOUS VESTIDORS DEL CENTRE D’ENTRENAMENT DE LA FAF
SANTA COLOMA

INDUSTRIALS COL!LABORADORS DELS NOUS VESTIDORS DEL CENTRE D’ENTRENAMENT DE LA FAF
SANTA COLOMA

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

GAS  PROPÀ  
CTRA. DE LA COMELLA · EDIF. ENCORCES · 6a PLANTA · LOCAL 6 · 4 BIS · AD500 ANDORRA LA VELLA

Tel./Fax 866103 · Mòb. 333399 · arcmetall1@hotmail.com

SERRALLERIA 
INDUSTRIAL

FUSTERIA 
D’ALUMINI 

I ACER INOXIDABLE

PINTURES · PAVIMENTACIONS · IMPERMEABILITZACIONS

Av. François Mitterrand ·  Edifici Ballebrera, local ! · AD"## Encamp
Tels. $%&' !"#$!% & $%&' #'' (!) · novageneració@andorra.ad

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

ESPECIALISTES EN PAVIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
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AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS AL CEO I EDIFICACIÓ DEL TANCAMENT DEL GRUP ELECTROGEN 
ORDINO

ADAPTACIÓ 
A LES NECESSITATS

TEXT: ADV ! FOTOS: ADV

L’objecte del projecte és dotar l’edifici existent, destinat al Centre Esportiu d’Ordino 
(CEO), d’unes millores a les instal·lacions actuals, més modernitzades i d’acord a les 
necessitats actuals de la població en general, així com definir i valorar les actuacions 
que s’han de dur a terme, per tal de fer la realització de les obres. 

El projecte està dividit en dos fases diferents, les quals es poden dur a terme de forma 
conjunta o independent, encara que la seva execució va ser simultània.

"EL GRUP 
ELECTROGEN 

COMPTA AMB UN 
NOU TRACTAMENT 
SUPERFICIAL AMB 

GRANIT"
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S’ha afegit una recepció nova 
d’acord amb les necessitats d’ús. 

Aquesta recepció passa a formar 
part del nucli principal de la ins-
tal·lació, ja que compta amb un 
bon disseny arquitectònic i d’in-
teriorisme que aglutina la visió 
general de tot l’espai. 

Els elements constructius con-
juguen la fusta amb noves vidri-
eres, que emfatitzen més la llu-
minositat i la transparència entre 
els diferents espais i àrees.

Les instal·lacions d’aigua, llum, 
ventilació, sortida de fums... es 
van veure afectades per l’actua-

ció, i es van actualitzar i ampliar 
per adaptar-se al nou recinte.

La segona fase, va consistir en 
el trasllat del grup electrogen i el 
seu cobriment en un espai comú, 
amb la sala i instal·lacions pre-
sents actualment. 

La primera fase és l’ampliació del 
gimnàs que es troba situat a la 
planta -2 i s’hi accedeix des de 
les plantes inferiors i amb menor 
freqüència, des de la planta -1. 

L’obra va consistir en la demo-
lició d’una part important de les 
instal·lacions interiors, on princi-
palment es va modificar tot el pa-
viment a la zona de musculació i 
zones comuns.

"LA RECEPCIÓ 
ESTÀ SITUADA 
MÉS A PROP 
DE L’ACCÉS 
PRINCIPAL"



Les obres van consistir en l’exe-
cució d’un recinte, a base de 
formigó armat, on ubicar el grup 
electrogen i protegir-lo de les in-
clemències del temps. 

Al mateix temps, es va procedir 
a la urbanització exterior superi-
or, tant a la part inferior com a la 
coberta de l’edifici del grup elec-
trogen. 

Al nivell inferior, es projecta una 
solera de formigó amb acabat 
remolinat i una canaleta per a 
recollida d’aigües pluvials i a la 
part superior, s’amplia la plaça 
existent per una de més gran. 

L'ADV # ARQUITECTURA096

PROJECTE: NOU GIMNÀS CEO 

I EDIFICI GRUP ELECTROGEN

ARQUITECTURA: FERRIZ ARQUITECTURA 

!JAIME FÉRRIZ CLAVIJO"

ENGINYERIA: ENGINESA 

!JORDI CADENA NAVARRO"

CONSTRUCTORA: PIDASA 

Avda. d’Enclar, 26 Ed. El Cedre, 5a planta
AD500 STA. COLOMA – ANDORRA LA VELLA
(Principat d’Andorra)  ·  Tel. (+376) 721445
info@pidasaserveis.ad www.gruppidasa.com

ESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIUESTRATÈGIC   MANAGEMENT   CONSTRUCTIU

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

SERVEIS



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE L’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS AL CEO ! ORDINO

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

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

T. (+376) 844 781
M. (+376) 348 391
F. (+376) 844 782

Ctra. de Nagol, 23 - baixos 
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra

genmat@genmat.ad
www.genmat.ad

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
DE L’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS 
AL CEO D’ORDINO



ESPAI DE FORMACIÓ, 
LÚDIC I D’ACOLLIMENT

EDIFICI EDUCATIU AL PAS DE LA CASA QUE RECULL L’ESCOLA 
BRESSOL, EL LLAÇ D’ANIMACIÓ I L’ÀREA DE JOVENT

El Complex educatiu 
i de lleure neix com a 
necessitat de donar 
resposta a tots els 
infants i joves i emparar-
los, projectant-se 
exclusivament per a ells 
i tenint en compte les 
seves necessitats on, en 
funció de l’edat, tindran 
el seu espai de formació, 
lúdic i d’acolliment.

Text:  Adserà Group
Fotos: Adv i Adserà Group
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negra es tractés fa de marc al 
mateix, ressaltant un acabat càlid 
i natural de diverses fustes verti-
cals de colors i mides diferents. 

La façana que dóna al pati bus-
ca la orientació de migdia per 
captar al màxim l’assolellament 
a través de les seves obertures 
cap als espais que diàriament te-
nen més ocupació.

Es projecta un edifici molt pen-
sat per als seus usuaris, fins al 
mínim detall, a nivell tècnic i 
funcional, però també sensorial-
ment l’usuari ha de percebre els 
imputs que projecten cap a ells 
cadascun dels espais on es tro-
ben, a través de la forma, colors, 
lluminositat, acústica, materials, 
etc., tot encaminat al fet que tant 
els docents com els usuaris es 
trobin en una atmosfera càlida i 
acollidora.

A l’arribar al Pas de la Casa pel 
túnel d’Envalira es veu en pri-
mer terme la nova edificació, 
que gaudeix de bones visuals i 
s’adapta a l’entorn, on un reves-
timent fosc com si d’una pissarra 

“A CAUSA DE LA 
CLIMATOLOGIA , S’HA 

PROJECTAT UNA 
ENVOLUPANT TÈRMICA 
A L’EDIFICI AÏLLANT!LO 
TOT PER L’EXTERIOR”

L'ADV # ARQUITECTURA0102
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dues plantes existents, mitjan-
çant rampa i escales, i també de 
tots els espais que l’envolten en 
cadascuna de les plantes. 

La planta soterrani te un accés 
independent des del carrer i hi 
trobem l’aparcament i les sales 
tècniques.

Les façanes han dotat tots els 
espais interiors de finestres de 
totes mides, unes més amples, 
altres més altes, i d’altres si-
mulant la imatge clàssica d’una 
casa, motivant el que tot i tro-
bar-nos en un mateix espai, de-
penent de la finestra on et trobis, 
tinguis diferents imatges i sensa-
cions.

L’interior té una pell de fusta al 
paviment i l’arrambador, amb co-
lors terra naturals, que va com-
binant amb la resta de parets i 
portes donant continuïtat als am-
bients, i fent tots els espais aco-
llidors dotant-los d’una atmosfe-
ra de calma i benestar, que va 
recorrent tot el centre, inclòs el 
gran espai central de circulació. 

L’arquitecte s’ha pres una lli-
bertat colorista al dotar de 
colors vius i alegres els ele-
ments de circulació vertical 
com la rampa i les escales que, 
com a contraposició a la resta, 
reafirmen la proposta i alhora 
serveixen didàcticament com 
elements d’aprenentatge dels 
colors.

Des del carrer un gran porxo 
dóna accés a la planta baixa, on 
es troben els espais destinats a 
l’Escola Bressol, i des del pati ex-
terior l’usuari podrà accedir a la 
planta inferior on es troba el Llaç 
d’Animació i l’Àrea de Jovent. 
Un espai central gran i diàfan 
fa d’element vertebrador de tot 
l’edifici, com a connector de les 

“DOTAR DE COLORS 
VIUS I ALEGRES 

ELS ELEMENTS DE 
CIRCULACIÓ VERTICAL 
COM LA RAMPA I LES 

ESCALES “



Tenint en compte la dura clima-
tologia existent al Pas de la Casa 
i sempre a la recerca de la sos-
tenibilitat i el màxim confort de 
l’usuari, l’arquitecte projecta una 
envolupant tèrmica a l’edifici aï-
llant-lo tot per l’exterior per tota 
la seva superfície, per sobre de 
la normativa existent, tant en aï-
llaments com a les finestres, bal-
coneres i els murs cortina. 

L’edifici es dota d’un sistema de 
ventilació i renovació d’aire me-
canitzat per evitar la pèrdua de 
temperatura dels espais en obrir 
les finestres, i d’un termòstat a 

cada estança per tal de millo-
rar-ne l’eficiència i les necessi-
tats. 

La calefacció està automatitza-
da amb el control informàtic del 
sistema SCADA, que sense ne-
cessitat d’estar a l’escola es pot 
encendre o tancar el circuït, des 
de les dependències del Comú, 
per millorar l’eficiència i el con-
sum de calefacció. 

La il·luminació amb pantalles de 
baix consum amb Led, s’orga-
nitza amb diferents enceses a 
cada estança per poder tancar 

les lluminàries, que en hores de 
més llum no calgui utilitzar, i als 
espais comuns es posen detec-
tors de moviment per millorar 
l’estalvi.

Es converteix en un edifici inno-
vador i singular que vol millorar i 
ampliar l’oferta de serveis al Pas 
de la Casa. 

PROJECTE: EDIFICI EDUCATIU AL PAS DE LA CASA QUE RECULL L’ESCOLA BRESSOL, 

EL LLAÇ D’ANIMACIÓ I L’ÀREA DE JOVENT

ARQUITECTURA: ADSERÀ GROUP

CONSTRUCTORA: UTE UNITAS LOCUBSA 

0107L'ADV # ARQUITECTURA



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

UTE Escola Bressol del Pas de la Casa

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11
locubsa@locubsa.com
www.locubsa.com Avda. de Salou, mag. Cervós - AD500 Andorra la Vella · T.+376.725024 · indecor@andorra.ad



INDUSTRIALS COL!LABORADORS 
DE L’EDIFICI EDUCATIU "ESCOLA BRESSOL, LLAÇ D’ANIMACIÓ I ÀREA DE JOVENT# AL PAS DE LA CASA

INDUSTRIALS COL!LABORADORS 
DE L’EDIFICI EDUCATIU "ESCOLA BRESSOL, LLAÇ D’ANIMACIÓ I ÀREA DE JOVENT# AL PAS DE LA CASA

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

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

instal·lacions i projectes
www.copdisseny.com

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

Carrer de la Clota Verda 1 - Local Comercial
Ordino AD300 Andorra +376 344 594 projectes@gfsgrup.com

Assessorament tècnic a projectes 
d’arquitectura i d’enginyeria 

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

Façanes ventilades i singulars

O!cina Tècnica d’Obra i assessorament 
en construcció de façanes



INDUSTRIALS COL!LABORADORS 
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INDUSTRIALS COL!LABORADORS 
DE L’EDIFICI EDUCATIU "ESCOLA BRESSOL, LLAÇ D’ANIMACIÓ I ÀREA DE JOVENT# AL PAS DE LA CASA

ENERGIES RENOVABLES: GEOTÈRMIA, AEROTÈRMIA, SOLAR I BIOMASSA

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

www.delgadoinstallacions.com

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

MILLORS ESPAIS, MILLOR VIDA

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

ESPECIALISTES EN 
PAVIMENTS LLEUGERS, 

PARQUETS I 
PAVIMENTS DE PVC



TEXT: CLARA CERVERA ROMERO . ARQUITECTA ! FOTOS: ADV

L’edifici Kira ubicat al revolt del carrer 
Costes del Teixidó, a la Massana, crida 
l’atenció per les seves tres façanes de 
tall irregular, dissenyades per aprofitar al 
màxim l’orografia del terreny. 

Totes tres orientades al sud-est, sud  i 
sud-oest, permeten l’entrada de molta 
lluminositat natural a les 14 vivendes.

EDIFICI KIRA ! LA MASSANA

VISTES AL 
CASAMANYA

L'ADV # ARQUITECTURA01140114



L‘edifici compta amb dues plantes 
de pàrquing on s’accedeix per la 
façana principal. 

L’entrada a peu es troba a la fa-
çana posterior que et dóna la 
benvinguda amb un hall de vidre 
ampli, diàfan i accesible. 

La façana és ventilada i garantit-
za l’aïllament exterior, la qual cosa 
és un valor afegit per l’eficiència 
energètica que concedeix a l’ha-
bitatge. 

LA FAÇANA POSTERIOR ESTÀ REVESTIDA AMB SATE "SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR#, I ES ON 
ES SITUA L’ENTRADA PRINCIPAL DE L’EDIFICI.

L'ADV # ARQUITECTURA01160116
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"LES CUINES SÓN 
ÀMPLIES I SÒBRIES, 
AMB MOBILIARI DE 

DISSENY MADE IN ITALY 
D’ALTA GAMMA.”

LA CUINA ÉS OBERTA I S’UNEIX AMB LA ZONA DEL MENJADOR. 
AQUEST ESPAI COMPTA AMB LLUM NATURAL DURANT TOT EL DIA 
PER LA ORIENTACIÓ SUD DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE L’EDIFICI.

La façana posterior està reves-
tida en Sate (sistema d’Aïlla-
ment Tèrmic Exterior) per dotar 
de més confort les vivendes. 

L’edifici es distribueix en un to-
tal de set plantes, dues plantes 
destinades a aparcament i cinc 
a habitages. 

Les vivendes presenten dife-
rències en funció del nombre 
d’habitacions i banys, reservant 

l’exclusivitat per als àtics que 
compten, a més a més, amb 
zones enjardinades privades. 

Totes les vivendes disposen de 
grans finestrals que permeten 
les hores del llum natural. 

Les cuines, de gamma alta de 
la marca italiana Arclinea, s’in-
tegren en el menjador propor-
cionant un espai diàfan multiu-
sos. 

A més, la calefacció es distribu-
eix per terra radiant mitjançant 
el sistema d’aerotèrmia.

L’acabat de la façana principal 
està fet amb porcellànic de gran 
format combinat amb materials 
nobles, que realcen els tres vo-
lums del conjunt de l’edifici.



Als banys també se n’aprofiten 
de la lluminositat i l’amplitud 
característica del immoble. 

Els paviments són de parquet, 
prioritzant el confort i el benes-
tar de la vivenda. 

Les tonalitats suaus accentuen 
la lluminositat. 

PROJECTE: EDIFICI KIRA · LA MASSANA

ARQUITECTURA: CC CONCEPTUAL

ESTUDI D’ARQUITECTURA

CONSTRUCTORA: GCS 

Pel que fa a les habitacions, la 
fusteria lacada en blanc, evoca 
calma i benestar. 

Una de les característiques 
més destacada d’aquest  edifici, 
és que tots els pisos, per dife-
rents que siguin entre ells, tots 
disposen d’una àmplia terrassa 
que es pot aprofitar tant a l’hi-
vern com a l’estiu. 

0121L'ADV # ARQUITECTURA0120



ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DE L’ EDIFICI KIRA ! LA MASSANA

GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓ I SERVEIS
Bra. Armengol, 15
(GL²�FL�2FFHVD����
AD500 Andorra la Vella
(�PDLO��JFV#DQGRUUD�DG�
Tel. +376 808 708

Pregunta’t 
si el que estàs fent avui, 
s’apropa al lloc 
on vols estar demà. 



Carretera d’Aixovall s/n
Edifici Codi, planta 3, local 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Mòb. 341023 - Tel. 843580
fusteriasilgar@andorra.ad

INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE L’ EDIFICI KIRA ! LA MASSANA

Avinguda de les Escoles  
AD700 - Escaldes-Engordany 
(+376) 323952 - 390400 
impermat@andorra.ad

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ – FERRETERIA

Ascensor OTIS GenesisAscensor OTIS Genesis



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE L’ EDIFICI KIRA ! LA MASSANA INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE L’ EDIFICI KIRA ! LA MASSANA

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

Tel. 866 204
installacionsnunez@gmail.com

Urb. De Les Costes 13 baixos
AD500 Andorra la Vella
T 72 22 86 · pbalanca@andorra.ad

AÏLLAMENT TÈRMIC I PINTURA

T 722 405 · C. DE LA PLANA, S/N
AD500 SANTA COLOMA · marmesa@andorra.ad
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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

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



El Xalet Els Corrals, és 
una de les primeres 
edificacions que es van 
realitzar a la Cortinada, 
sobre l’any 1985.

En el transcurs del 
temps, fins la data 
d’avui, l’edificació 
original ha anat 
patint una sèrie de 
modificacions (s’han 
comptabilitzat un 
total de 5 reformes 
anteriors), que han 
anat alterant la seva 
imatge exterior i el seu 
funcionament intern.

ELS CORRALS
ELS CORRALS ! LA CORTINADA

Text: Orteu Riba Arquitectes · Fotos: Pol Viladoms

0131L'ADV # ARQUITECTURA

El desig de la 
reforma, neix 
a partir d'una 

història d'amor...

L'ADV # ARQUITECTURA0130

El desig de la 
reforma, neix 
a partir d'una 

història d'amor...



El desig de reformar aquesta 
propietat, neix d’una història de 
família i d’amor… La casa va 
ser construïda originàriament 
pel pare del propietari actual. 
Aquest va voler donar-li una 
segona vida a l’edificació, mo-
dernitzant-la i alhora creant un 
petit “oasi” on la seva dona es 
sentís a gust en aquest petit 
país envoltat de muntanyes.

La particular ubicació de l’edi-
fici, provoca que aquest actuï 
com a coixí entre lo construït i 
lo natural, la ciutat i la natura, la 
carretera i el riu…

0133L'ADV # ARQUITECTURA



"AMPLIACIÓ 
I REFORMA, 

CONSTRUÏDA EN 
FUSTA"

0135L'ADV # ARQUITECTURA 0135L'ADV # ARQUITECTURA

La proposta planteja l’ampliació 
de l’edificació existent a través 
d’una remunta d’una planta exe-
cutada en fusta. 

Amb aquesta estratègia s’acon-
segueix renovar la imatge de 
l’edificació des de la carretera 
principal, apropar l’escala de 
l’edificació al gra urbanístic de 

la zona i alhora es resolen les 
circulacions interiors.

En secció, l’edificació quedava 
totalment deprimida respec-
te al carrer principal. Un cop 
acabada l'obra, la nova volu-
metria s'integra dins del teixit 
d'habitatges plurifamiliars de 
la zona. 

PROJECTE: ELS CORRALS ! LA CORTINADA

ARQUITECTURA: ORTEU RIBA ARQUITECTES

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS MODERNES 



ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DEL XALET ELS CORRALS ! LA CORTINADA

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

Av. Dr. Mitjavila, 17 · Baixos

AD500 Andorra la Vella

(+376) 835 200 / 835 260

i n f o @ o r t e u r i b a . c o m

w w w. o r t e u r i b a . c o m

@orteuriba _ arquitectes

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

ESPECIALISTES EN XALETS I ESTRUCTURES DE FUSTA

C. Verge del Pilar, ! - !è, "a
AD!## ANDORRA LA VELLA

Tel. !!" ##!
andreubellsola@gmail.com

www.espaifustaandorra.com

ESTANDESPAI
ANDREU BELLSOLÀ



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL XALET ELS CORRALS ! LA CORTINADA

T 33 17 74
enguixatsmartin@andorra.ad

ESCAIOLES

ENVANS I GUIX

AMSTRONG 

ROCKFON

MOTLLURES

PLACOPATRE

AÏLLAMENT TÈRMIC 
I ACÚSTIC

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS
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CASA RUBÍ ! SISPONY TRANSPARÈNCIA I TRADICIÓ,
LA REINTERPRETACIÓ 

DE LA BORDA ANDORRANA

Casa Rubí, al poble de Sispony, representa 
una expressió d’arquitectura nova per al 
Principat d’Andorra. Amb ella es busca 
la combinació del caràcter tradicional 
de les seves edificacions i de la seva 
arquitectura funcional, mitjançant una 
reinterpretació de la mateixa a través de 
la simplificació de les seves línies, l’ús 
de materials autòctons de manera que 
aquests s’expressen tal com es mostren 
sense paranys i la complexitat de les 
seves circulacions interiors, que generen 
espais oberts i interconnectats.

Text, fotos i figures: ARQUITECTURA MR



Aquest habitatge superior es 
caracteritza per desfragmentar 
el volum construït, alleugerint-
ne el pes i formant espais 
oberts que poden formar part de 
l’interior i de l’exterior alhora. 
És un exemple el pati central 
cobert per una pèrgola d’acer 
que dota de llum i grans 
obertures exteriors al dormitori 
principal. 

Aquest fet fa que el volum de la 
casa s’avanci fins al màxim que 
permet la normativa a nivell de 
façana, generant circulacions 
i transparències entre els 
diferents espais. Una piscina 
integrada al sòcol de formigó i 
connectada directament amb la 
sala, dota de fluïdesa a l’espai 
mitjançant la làmina d’aigua que 
genera.

0143L'ADV # ARQUITECTURA

Un volum construït mitjançant l’ús 
principal de pedra, formigó, acer i 
vidre s’aixeca sobre un sòlid sòcol 
de formigó semisoterrat, atesa 
la inclinació del terreny on es 
construeix. 

Aquest sòcol de formigó allotja les 
plantes soterrani i semisoterrani, 
mentre que sobre aquest apareix 
el que entenem com a plantes 
nobles de la casa, que es mostren 
com el volum d’habitatge construït 
al marge de les modificacions de 
terreny als nivells inferiors.

L'ADV # ARQUITECTURA0142

“ELS ESPAIS 
INTERIORS BUSQUEN 

LA LLUM NATURAL 
MITJANÇANT LES 

GRANS OBERTURES”



La importància del factor 
situació i orientació en aquesta 
arquitectura, fa que la casa es 
configuri com una sèrie de plans 
transparents orientats cap a les 
vistes i el sol provinent de la 
cara frontal del terreny, mentre 
que els plans perpendiculars a 
aquests i situats confrontants 
amb les parcel·les laterals, es 
constitueixen d’elements sòlids 
que conjuguen els materials 
nobles utilitzats. 

Les obertures en aquests plans 
són molt més controlades, però 
específicament estudiades per 
dotar de vistes i llum les princi-
pals estades.

D´aquesta manera i mitjançant 
la utilització de tancaments 
d´alumini d´alta tecnologia, 
s´aconsegueix unificar l´espai, 
especialment en planta baixa, 
on obtenim un espai continu 
des del dormitori fins a la 
terrassa frontal.

0145L'ADV # ARQUITECTURA



Una de les premisses principals 
del projecte es basa en la 
configuració d’un espai a planta 
baixa, on es pugui fer vida 
independentment de les plantes 
inferiors o superiors. 

Per això, a la planta baixa 
hi trobem la sala d’estar, el 
menjador i la cuina en un espai 
conjunt i continu que juga amb 
les diferents altures de planta 
i coberta, per generar les 
sensacions desitjades a cada 
espai. 

0147L'ADV # ARQUITECTURA 0147L'ADV # ARQUITECTURA



La utilització dels materials 
a l’interior, mitjançant els 
mateixos tractaments que a 
l’exterior, fa que l’interiorisme 
es basi en un aspecte 
desposseït de qualsevol 
element superflu. 

Els elements constructius 
com el formigó, els pilars 
metàl·lics o l’acer corrugat, 
passen a tenir un paper 

decoratiu als espais interiors 
fluids, que sempre busquen 
la llum exterior mitjançant les 
grans obertures.

L’estructura vertical de la casa, 
formada per pilars metàl·lics 
en forma de perfils HEB, 
es mostra sense embuts 
dissociant-la dels tancaments 
de façana i interiors, amb la 
clara voluntat de mostrar-la. 

De la mateixa manera, hi 
trobem espais tancats amb 
grans mampares interiors de 
vidre i fusta de pi que generen 
gran fluïdesa i comunicació 
visual. 

L'ADV # ARQUITECTURA0148

A la part posterior hi trobem el 
dormitori suite principal, amb 
bany privat i vestidor. Aquest 
s’obre al pati central de la 
casa, que alhora obre a la zona 
de vida i la terrassa frontal, 
generant un espai fluid entre 
l’interior i l’exterior.

Una escala contínua que juga 
als vèrtexs amb les diferents 
plantes genera una esquerda 

al lateral amb gran altura, i 
comunica els nivells fins a la 
planta primera, l’última de les 
nobles de la casa. 

En aquesta planta hi trobem dos 
dormitoris suite, un orientat cap 
a les vistes de la vall amb una 
terrassa frontal i un altre situat 
a la part posterior, gaudint de la 
comunicació amb el pati central 
i la sortida cap al bosc posterior.

“LES CIRCULACIONS 
INTERIORS, 
GENEREN 

ESPAIS OBERTS I 
INTERCONNECTATS”

PROJECTE: CASA RUBÍ · SISPONY

ARQUITECTURA: ARQUITECTURA MR

ENGINYERIA D’INSTAL!LACIONS: 

JJT JAVIER JIMÉNEZ TIERNO 

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS BARCA
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ARQUITECTURA I ENGINYERIA D’INSTAL!LACIONS DE LA CASA RUBÍ ! SISPONY EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DE LA CASA RUBÍ ! SISPONY

Architecture & Construction

architecture m.r
construcciomr@gmail.com

+376 635410
www.architecturemr.com

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

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

• Assessorament i tramitació per a 
l’obtenció dels ajuts del Pla Renova

• Etiquetes energètiques
• Informes de millora d’eficiència 

energètica per aconseguir reduir el 
consum elèctric i de calefacció

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

• Estudis termogràfics de quadres 
elèctrics, per verificar el 
funcionament adequat de les 
proteccions elèctriques

• Assessorament gratuït sobre la 
reglamentació necessària

Carrer Balcó del Solà, 5 · Baixos, 1 · AD200 ENCAMP · Principat d’Andorra · Tel. +376 83 35 26 · Fax +376 83 35 23 · Mòbil +376 33 47 29 · cons.barca@andorra.ad

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

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



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA CASA RUBÍ ! SISPONY

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

La climatització 
intel·ligent

Solució intel·ligent
d’aigua, calefacció

i aire condicionat

Av. Joan Martí, 35 · local 6 · AD200 Encamp
M +376 334 634 · T +376 831 645 · F +376 885 152 · tecsai@andorra.ad

DISTRIBUÏDOR OFICIAL PER A ANDORRA DE:

C/ del Fener 15-17 · AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra 
Tels. +376 806 800 · +376 806 801 · Fax +376 869 386 · cubic@andorra.ad · www.cubicandorra.com

CÚBIC HA SUBMINISTRAT ELS ELECTRODOMÈSTICS DEL XALET A SISPONY



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA CASA RUBÍ ! SISPONY INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA CASA RUBÍ ! SISPONY

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:

ASCENSOR DE DOBLE ACCÉS

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

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    

INSTAL·LACIONS 
GERMANS GONZALEZ SL

Carrer de les Escoles, 8 · Local 1 · AD600  Sant Julià de Lòria
J 842 904 · 330 418  ·  325 581 · Ç insgermansgonzalezsl@andorra.ad

LAMPISTERIA · CALEFACCIÓ · AIRE CONDICIONAT · VENTILACIONS · CONTRA INCENDIS



REESTRUCTURACIÓ
FLEXIBLE I JOVE

NOVA SEU GLOBALRISC ! ANDORRA LA VELLA

0157L'ADV # INTERIORISME

Text: redacció · Fotos: Adv

La delegació de Generali a Andorra ha decidit 
canviar la seva estratègia de comunicació per tal de 
rejovenir i flexibilitzar la seva imatge de marca. 

Actualment aquest grup assegurador s’anomena 
Globalrisc i té com a objectiu ser present al relleu 
generacional de les empreses d’Andorra.

“LA IL!LUMINACIÓ, 
MITJANÇANT ITINERARIS 

QUE RECORREN TOT 
L’ESPAI, REFORCEN LA 

IDEA D’OBERTURA I 
TRANSPARÈNCIA”



ELS NOUS ESPAIS TRANSMETEN ELS VALORS DE LA NOVA IMATGE CORPORATIVA, COMBINANT 
COLORS NEUTRES AMB TOCS VIUS, MISSATGES DE MARCA I ESPAIS DIÀFANS.

ELS TANCAMENTS  ESTÀN REALITZATS AMB VIDRE I FUSTA PER TRANSMETRE 
TRANSPARÈNCIA.

“EL VIDRE ESTÀ PRESENT EN 
TOT EL PROJECTE, DOTANT 

L’ESPAI DE TRANSPARÈNCIA 
I PERMETENT UN MAJOR 

FEEDBACK ENTRE ELS 
TREBALLADORS I LA 

DIRECCIÓ”

L’oficina s’ha modernitzat per-
què hi ha hagut un canvi de di-
recció generacional. 

La nova seu té un aspecte 
molt clar, on s’ha jugat amb els 
blancs, els negres i els grisos, 
perquè donessin un aspecte 
fresc i de canvi d’imatge. 

En entrar, la recepció pren 
protagonisme, divisant la major 
part de l’espai, gràcies al dis-
seny de mampares de fusta i 
vidre, transmet sensació de 
transparència a l’ambient, per-
metent que l’espai sigui diàfan. 

S’ha conservat la fusta de rou-
re, mostrant així, que segueix 
sent una empresa amb tradició, 
però amb un aire renovat.

L’ADV # INTERIORISME0158 0159L’ADV # INTERIORISME



0161L'ADV # ARQUITECTURA

La seu consta de dues zones, 
una pública, on es recepciona al 
client, i l’altra, privada, on hi ha 
la sala de reunions i els despat-
xos de direcció.

Aquest canvi ha permès a l’em-
presa, tenir més espais de col-
laboració per treballar en equip, 
mantenir la distància de segu-
retat, molta llum natural, i una 
manera més flexible d’atendre 
al client.

A més, han ampliat la gamma 
de productes i han creat la seva 
pròpia estratègia de comunica-
ció, adequant-la a la idiosincrà-
sia andorrana. 

La propietat destaca que la di-
ficultat per assolir tots aquests 
objectius en aquest projecte, ha 
estat resolta gràcies a l’inter-
venció de la interiorista Laura 
Torres. 

PROJECTE: NOVA SEU GLOBALRISC

INTERIORISME: LAURA TORRES

LA SALA DE REUNIONS CONNECTA AMB ELS DESPATXOS DE DIRECCIÓ A TRAVÉS DE DUES PORTES 
CORREDISSES.

0161L’ADV # INTERIORISMEL’ADV # INTERIORISME0160



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DE LA NOVA SEU GLOBALRISC ! ANDORRA LA VELLA INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA NOVA SEU GLOBALRISC ! ANDORRA LA VELLA

CONSTRUCCIONS PUJAL,SA · C. de Lòria, 1 · AD600 Sant Julià de Lòria · Tel. 741 000 · info@construccionspujal.com

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

instal·lacionsmanteniment
climatitzacionsenergies
renovablesventilacions
lampisteria

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

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



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DE LA NOVA SEU GLOBALRISC ! ANDORRA LA VELLA

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

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

Fa trenta anys que treballem en les 
àrees de qualitat, geotècnia i riscos 
laborals, entre d’altres. 
El nostre propòsit principal és ajudar 
a millorar i anar més enllà.

+376  741  285

central@gruppirineu.com

www.gruppirineu.com

Av. Rocafort, 38 
AD600 Sant Julià de Lòria

AJUDEM A 
MILLORAR



RESTAURANT 
DE MUNTANYA 
DEL SEGLE XXI

RESTAURANT CLÀSSIC ARANS

Situat en un entorn natural de muntanya, en la parròquia 
d’Ordino, trobem el restaurant Clàssic Arans, totalment 
renovat, sense perdre  la  seva pròpia identitat.  S’han 
respectat els materials originals, com la fusta i les bigues del 
sostre, perquè així ho va demanar la propietat, aconseguint 
un ambient de muntanya acollidor i una atmosfera 
agradable, que el podrien definir com un restaurant de 
muntanya del segle XXI.

Text: Redacció · Fotos: ADV
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S’HA APROFITAT BONA PART DELS MATERIALS ANTERIORS COM LES BIGUES I EL SÒCOL. 
EL BLANC DE LES CADIRES, LES LLUMS I LES PARETS APORTEN LLUMINOSITAT I CREEN UN AMBIENT 
NATURAL.

L’objectiu principal d’aquesta 
intervenció consisteix en con-
vertir el restaurant en un punt 
de trobada que evoqui l’Andor-
ra antiga, amb un toc contem-
porani. 

A la sala principal trobem una 
llar de foc i una barra revestida 
amb  fusta i pissarra, on el xef 
escriu les novetats, i així do-
nar-li un caire informal. 

Tot el mobiliari es vintatge, que 
contrasta amb l’aspecte rústic 
de les parets, on el sòcol s’ha 
pintat d’un blanc trencat, apor-
tant lluminositat. 

El prestatge perimetral s’ha 
utilitzat per sorprendre al 
client, amb la incorporació de 
diferents elements decoratius 
dispersats i molt acolorits.

També hi ha zones més infor-
mals, amb tamborets i taules 
altes. 

A més, disposa d’una zona pri-
vada, íntima i tranquil·la, desti-
nada a sala d’espera, decorada 
amb objectes iconogràfics i de 
culte, i molts llibres.  

L'ADV # INTERIORISME0168



I un menjador privat, ornamen-
tat amb un paper pintat blau 
decoratiu.

El paviment és de parquet, per 
crear un ambient rústic. 

Les llums es situen estratègica 
i puntualment damunt de les 
taules, per crear una il·lumina-
ció més íntima i reservada.

En el projecte s’han utilitzat tots 
els materials i possibilitats per 
tal d’atorgar a l’espai un ambi-
ent renovat de caliu i intimitat, 
al més pur estil de muntanya. 

"AL SALÓ PRIVAT, 
EL PAPER PINTAT 

DECORATIU AMB MOTIUS 
FLORALS, APORTA UNA 
ATMOSFERA DE COLOR I 

FRESCOR"

L'ADV # INTERIORISME0170

PROJECTE: 

RESTAURANT CLÀSSIC ARANS

INTERIORISME: 

EL POT PETIT ! MONTSE GENÉ

INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL RESTAURANT CLÀSSIC ARANS

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

Instal·lacions Elèctriques i Climatització
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INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL RESTAURANT CLÀSSIC ARANS

C/ de l’Alzinaret, 5
AD500 Andorra la Vella 
Tel. +376 75 00 75
andorra@gruporull.com
www.gruporull.com

“Projectes 
gastronòmics d’alçada”

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

Més de 70 anys 1951-2021

1968
2021

50



"S’HA CREAT 
CONTRAST 

AMB ELEMENTS 
NATURALS I 

MATERIALS FREDS"

0175L'ADV # INTERIORISME

ESPAI CHIC
TOC RESTAURANT

ANYÓS PARK

Text: redacció · Fotos: Adv

El projecte d’interiorisme del 
restaurant ha consistit en el 
restyling, per actualitzar l’espai 
amb un toc més contemporani. 
A més, amb la incorporació 
d’un xef amb estrella Michelin, 
s’ha dotat al restaurant d’un 
aspecte més càlid i actual.
El restaurant forma part de la 
recepció del club, per aquesta 
raó s’han incorporat unes 
zones d’espera.
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S’han creat espais amb tanca-
ments de ferro amb làmines, per 
crear racons més reservats.

Els colors amb els quals s’ha 
concebut el projecte, tenen rela-
ció amb el significat de l’obra i 
els materials.

Les góndoles que van penjades 
al sostre són de ferro amb plan-
tes momificades naturals, i han 
permès, per una banda, minimit-
zar l’impacte de l’alçada i aportar 
un toc orgànic; i per l’altra, dotar 
d’il·luminació zenital les taules. 

El projecte s’ha concebut com 
a lobby del club, ja que conviuen 
moltes activitats. L’aspecte de la 
caixa arquitectònica és una bor-
da, construïda amb bigues de fus-
ta, i on només s’ha intervingut en 
l’espai interior. 

La gamma cromàtica de verds i 
grisos s’ha triat en consonància 
amb les plantes i el ferro que són 
els dos elements que han tingut 
més protagonisme. La fusta tam-
bé s’ha utilitzat per vestir l’espai, 
com a les taules i els paviments. 

L'ADV # INTERIORISME0176



PROJECTE: RESTAURANT TOC ·  ANYÓS PARK

INTERIORISME: LAURA TORRES

.Les claraboies del sostre i el fet 
de que tot estigui obert a l’exte-
rior, permet l’entrada de molta 
llum natural.

L’espai ha quedat més ben distri-
buït i amb un toc chic, que fa l’ex-
periència dels clients molt més 
agradable i satisfactòria. 

L'ADV # INTERIORISME0178

"LES GONDOLES AMB 
PLANTES NATURALS 

MOMIFICADES 
VESTEIXEN TOT 

L’ESPAI"

Tel. (+376) 727 778 · Mòb. (+376) 341 778 · serralleriaesteves@gmail.com

TREBALLS EN: FERRO · INOX · ALUMINI · PVC  //  AUTOMATISMES · MANTENIMENTS 24H

E S T E V E S
SERRALLERIA
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ESPAI DUAL
TALLER D’ARQUITECTURA I FOTOGRAFIA MIQUEL MERCEUn espai de treball, investigació i reflexió que vol 

representar el procés de creació d’un projecte 
arquitectònic: de l’abstracte cap a la materialització. 

Aquest procés que és la base de qualsevol projecte, 
sigui quina sigui l’escala o naturalesa, és la que motiva 
i dóna sentit a l’arquitectura.

FOTOGRAFIES I TEXT:  MIQUEL MERCE, ARQUITECTE
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Aquest procés es veu reflectit a 
l’espai amb un seguit d’elements: 
El lateral més meridional, com-
posat per un color trencat i càlid 
amb una malla electrosoldada 
per sobre que facilita la manera 
de penjar fotos, imatges, mostres, 
materials... qualsevol element 
preliminar que ajudi a generar un 
teló de fons d’inspiració sensible 

i poètic. Tots els projectes s’inspi-
raran, entre altres, dels elements 
aquí presents, i els acompanya-
ran durant tot el procés.

Al centre del taller, un gran bloc 
continu de xapa de ferro negre 
al natural, genera dos plans ma-
tèrics, que mitjançant uns imants 
facilita el penjar els projectes, 

d’un costat en procés i en con-
tinua millora i de l’altra ja pre-
sentable i maquetat llest per ser 
presentat al client. 

La paret més septentrional, i 
oposada a la d’inspiració inicial 
representa la fase final del pro-
cés, la materialització i finalització 
del projecte i inclou un sistema 

L'ADV # ARQUITECTURA0182

específic d’exposició amb rails 
per penjar-hi la il·luminació que 
s’oposa a la paret d’inspiració, 
abstracte, flexible i dinàmica... 

Aquesta configuració gradual 
dels espais, facilita i incentiva una 
forma de treballar especifica i a 
més genera dos espais diferen-
ciats físicament per aquesta gran 

peça de xapa de ferro negre: un 
de treball i taller arquitectònic, i 
l’altre d’intercanvi amb el client i 
el públic en general que també 
per la seva naturalesa s’adapta 
a l’exposició de fotografia (entre 
altres). 

Amb aquests dos espais que 
són complementaris i a l’hora es 
comuniquen per grans portes 
corredisses, representen també 
aquesta dualitat del treball de 
Miquel Merce: arquitectura i fo-
tografia. 

ARQUITECTE I FOTÒGRAF:: MIQUEL MERCE  ARQUITECTE

COL!LABORADORS: ROMINA DOLONGUEVICH, DANIELA GUARDIA



ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL!LABORADOR DEL TALLER D’ARQUITECTURA I FOTOGRAFIA MIQUEL MERCE INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL TALLER D’ARQUITECTURA I FOTOGRAFIA MIQUEL MERCE

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

admin.mundial@andorra.ad

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
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RENOVAT I JUVENIL
FONT ANDORRA HOSTEL ! LA MASSANA

TEXT: REDACCIÓ ! FOTOS: ADV

A l’antic hotel Font, situat al centre de la parròquia de 
la Massana, al costat del telecabina d’accés del sector 
de Pal – Vallnord, se li va fer una reforma integral a tot 
l’interior, deixant la façana tal com estava a l’època, 
convertint-se en un hostel de 28 habitacions, quàdruples 
i sèxtuples compartides, i dobles privades. Tot, amb un 
aspecte renovat i juvenil, com els hostels urbans del 
nord d’Europa.
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<<ELS ELEMENTS 
DECORATIUS DE LES 
HABITACIONS ESTAN 
DIRIGITS AL TARGET 

DE L’HOTEL >>

Aquesta  reforma interior  s’ha 
fet inspirada en la imatge dels 
anys 60, però amb un aire 
contemporani. 

Combinant la fusta en tons 
càlids, la pedra i el metall per 
aconseguir un ambient indus-
trial. 

Els papers pintats recreen 
il.lustracions de l`epoca in-

tentant crear una atmosfera 
de calidesa, però amb tocs 
frescos de color, com els ves-
tits dels esquiadors d’aquells 
temps, creant contrast amb el 
blau i el vermell que predo-
minen a totes les àrees. 

S’ha mimat el disseny i distri-
bució, per tal de garantir un 
ús confortable de l’edifici.

Amb la reforma feta a  les ha-
bitacions, s’han  obtingut  es-
pais més diàfans, amb pocs 
elements, incorporant  lliteres 
metàl·liques i resistents. 

Els lavabos estan integrats a 
les habitacions i amb cabines 
separades per aconseguir 
una major privadesa. Els pa-
viments són vinílics imitant 
lameles de fusta per al seu 
millor manteniment.

Un hostel a peu de les pistes 
d’esquí i la muntanya per es-
capar de la rutina, on poder 
gaudir dels amics, la parella o 
la família, amb espais clars i 
amplis, el benestar de la zona 
principal o la privadesa dels 
dormitoris. 

PROJECTE:  

FONT ANDORRA HOSTEL. LA MASSANA

ARQUITECTURA: PROJECTES NOUS

INTERIORISME: REQUENA Y PLAZA

CONSTRUCTORA: CEVALLS 

0188



INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL FONT ANDORRA HOSTEL ! LA MASSANA INDUSTRIALS COL!LABORADORS DEL FONT ANDORRA HOSTEL ! LA MASSANA

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

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

INSTAL·LACIÓ · MANTENIMENT · REPARACIÓ · PORTES AUTOMÀTIQUES

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

DISTRIBUÏDOR I 
INSTAL·LADOR DE:

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

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

1991-2021

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



“LES ESCALDES: PIONERS DE L’HOTELERIA 1900 – 1960”

##  MISCEL•LÀNIAMISCEL•LÀNIA

#POSICIONA’T 
AL MÓN DIGITAL

INFORMA’T AL 86 05 04 O ENVIA UN CORREU:  tc@artdeviure.com
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La mostra va recordar la història 
d’aquests establiments, però 
també la dels seus propietaris. 
Va ser llavors quan van aparèixer 
les primeres etiquetes de maleta 
d’hotels andorrans que van viatjar 
per tot el món, i les publicitats que 
informaven que al país s’oferien tots 
els avantatges de l’aigua termal, 

l’electricitat o banys a cada habitació 
dels hotels.

A través de diferents objectes, 
cites destacades i fotografies, ‘Les 
Escaldes: Pioners de l’Hoteleria 1900-
1960’ va permetre entendre com 
Andorra va poder fer el salt cap a la 
modernitat. 

L’exposició és un passeig històric pels 
hotels escaldencs més emblemàtics. 
Andorra comença a deixar enrere 
l’economia rural i crea un sistema basat 
en el turisme, una època daurada on els 
beneficis de l’aigua termal van passar 
a ser un reclam per atreure un turisme 
de banyistes, cada cop més important, 
que va propiciar la construcció d’hotels 
balnearis, i alhora la transformació 
i la modernització del país, que va 
abandonar el model tradicional amb la 
mirada fixada cap al futur.

PASSEIG HISTÒRIC

ESPAI CALDES · ESCALDES-ENGORDANY
EXPOSICIÓ  “LES ESCALDES: PIONERS DE L’HOTELERIA 1900 – 1960”

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ADV



El visitant, va poder veure peces 
úniques, com la luxosa vaixella 
d’un hotel, una banyera que 
va formar part del mobiliari de 
l’hostal Calones i les exquisides 
receptes dels menús dels 
restaurants dels hotels de 
l’època.

També va haver-hi actes 
complementaris per impulsar 
la gastronomia, el turisme i 
l’oci. Als carrers que connecten 
el Centre d’Art d’Escaldes-
Engordany (CAEE) i l’Espai 
Caldes es va proposar un 
recorregut amb diversos panells 
fotogràfics que donen testimoni 
de les múltiples activitats 
comercials que van transformar 
l’economia del país. 

<<A TRAVÉS DE TOTS 
ELS OBJECTES DE 

LA MOSTRA, ES POT 
OBSERVAR COM 

ANDORRA VA FER UN 
SALT CAP AL FUTUR>>
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«IKEBANA PRIMAVERA»
MIQUEL MERCE FOTOGRAFIA

Inspirat per l’art floral tradicional japonès anomenat Ikebana i més concretament del moviment Shoka.

La relació entre natura i arquitectura ha estat objecte de diferents treballs artístics del fotògraf 
Miquel Merce al llarg del temps. En aquesta ocasió la sèrie “ikebana” continua explorant la relació 
entre antròpic i natura però d’una manera més subtil i delicada. En aquest cas sense “presència” física 
a la imatge de la part antròpica, però si de manera conceptual:

Totes les fotos d’arbres i plantes s’han efectuat a la nit i amb una única font de llum: els fanals 
existents per i!luminar la calçada en carreteres i urbanitzacions. Una realitat que sense voler-ho 
en un primer moment, posa de manifest la gran bellesa natural present al país, ja que els fanals es 
co!loquen de manera per projectar una llum uniforme a la calçada per seguretat i sense cap pretensió 
decorativa.

Unes fotografies que emprant un fort contrast lumínic entre els vials i carrers urbanitzats i d’altra 
banda els boscos o espais naturals que ocupen gran part del nostre territori permeten capturar la 
vegetació com si d’una posada en escena es tractés. 

TEXT I FOTOS: MIQUEL MERCE FOTOGRAFIA
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Una sèrie que a través de més de mig 
centenar de sortides nocturnes i més 
de 1.000 captures repartides durant un 
any complet, i!lustren aquesta bellesa 
natural. La selecció es composa de 15 
fotos per a cada estació i que en la 
seva totalitat hi ha una coherència de 
canvi d’estació. Unes captures tan reals 
com sensibles que permeten explorar 
el concepte de temporalitat, així com la 
relació entre l’home i la natura, pilars de 
l’art Ikebana del qual s’inspira la sèrie.

Flors a la primavera, que successivament 
deixen pas a fulles verdes, que durant 
l’estiu esdevenen frondoses i intenses. A 
la tardor a poc a poc observem un canvi 
de color i una pèrdua de densitat, per 
deixar pas a la neu que blanquejarà les 
branques i que una vegada fosa deixarà 
pas de nou a la vida amb forma de 
petits capolls que floriran en el paisatge 
per iniciar el cicle anyal de nou... Una 
posada en valor per una i!luminació 
artificial i sense cap pretensió 
decorativa, tot el contrari.

El fons que sembla negre en una 
primera instància, és en realitat el fons 
“fosc” o “no i!luminat”  de l’escena o 
paisatge, el gran format i materialitat 
lleugera de les imatges permet apreciar 
petits detalls del fons com muntanyes, 
arbres, estels... que enriqueixen encara 
més la complexitat i contrast de les 
fotografies.

Unes imatges que posen de manifest 
una realitat paisatgística peculiar a 
Andorra, d’una banda el creixement 
no ordenat del nostre paisatge urbà, 
així com una bellesa vegetal present al 
conjunt del territori i molt marcada pels 
canvis estacionals.

Una sèrie que vol mostrar a l’espectador 
una posada en escena no intencionada 
del nostre paisatge, inspirada en els 
valors de l’art japonès de l’Ikebana i la 
seva sensibilitat.

El nostre “paisatge” es composa 
d’elements antròpics i naturals, aquesta 
és la realitat que “vivim” en el dia a 
dia...  i gràcies als fanals viaris, cada nit 
ho podem gaudir de manera màgica i 
sensible. 



Premi Disseny Gràfic, 
modalitat Revista
Aquest any hem rebut per cinquena vegada, el 
premi que se’ns ha atorgat en la modalitat de 
publicació periòdica per a la revista “L’Art de 
Viure Andorra”.

Agraïm als co!laboradors que ens han donat 
suport i confiança durant aquest temps: 
arquitectes, interioristes, enginyers, industrials 
i empreses.

El passat mes d’octubre, es va celebrar 
la 26a edició dels premis Arts Andorra, 
al Centre Cultural i de Congressos 
Lauredià, convocats pel Cercle de les 
Arts i les Lletres.

Núria Publicitat ha estat guardonada 
amb dos premis en la categoria de 
disseny gràfic, dotats pel Ministeri de 
Cultura, Joventut i Esports.

Il!lusió i 
Creativitat Premis Arts Andorra Premi Disseny Gràfic, 

modalitat Llibre
També se’ns ha concedit el premi en la 
modalitat de llibre, per la creació i el disseny 
de “Talents amb denominació d’origen. 
De Rigalt a Puigdengolas”, el catàleg de 
l’exposició del Museu Carmen Thyssen 
Andorra.
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: FB ROGER CASAMAJOR

Roger Casamajor neix el 1976 a Sant Julià Roger Casamajor neix el 1976 a Sant Julià 
de Lòria. Comença la seva formació d’actor de Lòria. Comença la seva formació d’actor 
a Andorra, on forma part de la companyia a Andorra, on forma part de la companyia 
Somhiteatre. Posteriorment es trasllada a Somhiteatre. Posteriorment es trasllada a 
Barcelona per continuar els seus estudis i Barcelona per continuar els seus estudis i 
es forma, primer, al Co!legi del Teatre i, tot es forma, primer, al Co!legi del Teatre i, tot 
seguit, a l’Institut del Teatre, on compagina seguit, a l’Institut del Teatre, on compagina 
els estudis amb els seus primers treballs al els estudis amb els seus primers treballs al 
cinema: cinema: El Mar El Mar d’Agustí Villaronga, d’Agustí Villaronga, SalvajesSalvajes  
de Carlos Molinero o de Carlos Molinero o GuerrerosGuerreros de Daniel  de Daniel 
Calparsoro, entre d’altres. Després de Calparsoro, entre d’altres. Després de 
finalitzar els seus estudis, es concentra finalitzar els seus estudis, es concentra 
totalment en l’ofici d’actor, participant en un totalment en l’ofici d’actor, participant en un 
ampli nombre de pe!lícules (ha fet vora 50), ampli nombre de pe!lícules (ha fet vora 50), 
obres de teatre i sèries de televisió.obres de teatre i sèries de televisió.

Entre 2000 i 2005 roda Entre 2000 i 2005 roda L’Illa de l’HolandèsL’Illa de l’Holandès  
de Sigfrid Monleón, de Sigfrid Monleón, Nubes de VeranoNubes de Verano de  de 
Felipe Vega, Felipe Vega, Amor IdiotaAmor Idiota de Ventura Pons i un  de Ventura Pons i un 
llarg etcètera. Al teatre, participa en llarg etcètera. Al teatre, participa en El tinent El tinent 
d’Inishmore d’Inishmore de Martin McDonagh i de Martin McDonagh i Some Some 
explicit polaroidsexplicit polaroids de Mark Ravenhill, ambdues  de Mark Ravenhill, ambdues 
sota la direcció de Josep Maria Mestres. A sota la direcció de Josep Maria Mestres. A 
la televisió, forma part de les sèries de TV3 la televisió, forma part de les sèries de TV3 
CrimsCrims, , Temps de SilencTemps de Silenci, i i, i Àngels / SantsÀngels / Sants..

El 2006 roda amb Guillermo del Toro El 2006 roda amb Guillermo del Toro El El 
laberinto del faunolaberinto del fauno, guanyadora de 3 Oscars , guanyadora de 3 Oscars 
i 7 Goyas. A televisió, participa a les populars i 7 Goyas. A televisió, participa a les populars 
sèries de TV3 sèries de TV3 Ventdelplà Ventdelplà i i Mar de FonsMar de Fons. Al . Al 
2010 torna a treballar sota les ordres d’Agustí 2010 torna a treballar sota les ordres d’Agustí 
Villaronga amb Villaronga amb Pa NegrePa Negre, guanyadora de 9 , guanyadora de 9 
Goyas i 13 Gaudís, entre ells el de millor actor Goyas i 13 Gaudís, entre ells el de millor actor 
secundari per a Casamajor.secundari per a Casamajor.

El 2017 Agustí Villaronga compta de nou amb El 2017 Agustí Villaronga compta de nou amb 
ell a ell a Incerta GlòriaIncerta Glòria, que guanya 8 premis , que guanya 8 premis 
Gaudí. A televisió, forma part de les sèries Gaudí. A televisió, forma part de les sèries 
de TV3 de TV3 Nit i diaNit i dia i  i La RieraLa Riera i el 2019 roda la  i el 2019 roda la 
sèrie sèrie HacheHache de Netflix, a les ordres de Jorge  de Netflix, a les ordres de Jorge 
Torregrossa.Torregrossa.

El 2020 roda les pel"lícules El 2020 roda les pel"lícules La Vampira de La Vampira de 
BarcelonaBarcelona, de Lluís Danés, que obté 14 , de Lluís Danés, que obté 14 
nominacions als Premis Gaudí, i nominacions als Premis Gaudí, i El ventre El ventre 
del mardel mar, d’Agustí Villaronga i el 2021 roda , d’Agustí Villaronga i el 2021 roda 
les pel"lícules les pel"lícules El fred que cremaEl fred que crema, de Santi , de Santi 
Trullenque, i Trullenque, i TrosTros, de Pau Calpe., de Pau Calpe.

Al 2021, s’ha estrenat com a director al Al 2021, s’ha estrenat com a director al 
muntatge teatral muntatge teatral Quatre dones i el solQuatre dones i el sol..

Que et va portar a ser actor? 
Perquè vas triar aquesta 
professió?
Em va triar ella a mi. Jo estava a 
l’escola fent els Pastorets i em va 
agradar i fins ara. Més endavant, 
la professora que tenia de català, 
la Maika, em va posar en una obra 
de teatre, després em vaig apuntar 
al Somhiteatre i vaig veure que era 
una cosa que realment m’omplia.

Quin és el teu personatge preferit 
de tots els que has interpretat?
Hi ha molts per diferents motius. 
Potser diria, l’Andreu Ramallo de 
la pel·lícula El Mar, el Farriol de 
Pa Negre i el Savigny del Ventre 
del Mar, però després hi ha altres 
personatges que també m’agraden 
molt per diferents coses, me’ls 
estimo a tots.

A quin autor li donaries un Nobel?
Al Jordi Perez Sardà, amb el qual 
estic treballant actualment.

Ets molt perfeccionista a l’hora de 
treballar?
Sí, tan en cinema com en teatre.

T’agrada més el cinema o el 
teatre?
Depèn del projecte, hi ha pel·lícules 
que han estat molt bé i d’altres 
molt malament, i obres de teatre 
que han estat bé i d’altres no.

Has treballat amb l’Agustí 
Villaronga en més d’una pe!lícula. 
Com és com a director?
És un dels millors directors amb 
el que he treballat mai, però sense 
lloc a dubte. És un director molt 
perfeccionista, que sap el que vol 
veure i ho vol veure d’una manera 
determinada. És molt exigent, 
no només amb l’equip artístic 
sinó amb tot l’equip tècnic i amb 
tothom, vull dir, que és un gran 
director i amic.

Has passat d’actor a dirigir la teva 
primera producció. Ha estat difícil 
dirigir l’obra de teatre?
No te res a veure dirigir i actuar, 
són dos mons diferents. Ser 
director de Quatre dones i el sol 
m’ha sorgit d’una manera molt 
natural, a base d’anar treballant 
personatges, de treballar amb 
molts directors i d’aprendre cada 
vegada més a estudiar un text 
a analitzar-lo i a tenir un punt 
de vista sobre el text que estàs 
treballant. Tenia ganes d’explicar 
les coses a la meva manera i des 
del meu punt de vista. També neix 
per un interès del treball de taula, 
l’anàlisi, del que és aprofundir en 
el significat del text i amb el gust 
que et dona treballar amb actrius i 
actors, o sigui de dirigir, de donar-
li consignes perquè ells entenguin 

les coses d’una manera o d’una 
altra. M’encanta ser director, m’ho 
estic passant molt bé. És molta 
feina però ho estic gaudint molt.

Com ha anat la preparació de la 
producció?
Vaig començar a treballar en 
aquesta producció ja fa un any i 
mig, tant per mirar de presentar 
el dossier com per buscar l’equip 
artístic, il·luminadors, vestuari 
i intentar de fer un pressupost. 
Tot això, ha estat molta feina fins 
arribar al dia 1 de setembre que 
vam començar els assajos. Aquest 
és el procés, trucades, reunions, 
zooms... És un camí llarg i intens, 
i per aquesta raó t’ha d’agradar 
molt. Si realment t’agrada, ho vas 
fent i li trobes el “gustillo”, sinó és 
fa molt pesat.

Com ha anat el treball amb les 
quatre actrius?
Doncs molt bé, jo sóc molt 
exigent, sóc molt exigent perquè 
quan em poso a l’altra banda com 

actor a mi m’agrada que siguin 
exigents també, que no em deixin 
fer-ho com vulgui. És una manera 
de treballar que a mi m’agrada. 
Llavors jo els hi demano això a les 
actrius i crec que estan contentes 
amb el treball que estan fent. Ja 
anem bastant avançats i ja tenia 
ganes d’entrar al teatre i estrenar.

Perquè vas decidir triar aquest 
text?
Aquest és un text que jo vaig 
veure muntat aquí a Andorra, 
pels Somhiteatre, dirigit pel Pere 
Tomàs, que també ara és el meu 
ajudant de direcció i és un text 
que sempre se m’havia quedat 
molt al cap. Alhora de presentar 
els projectes, em va semblar 
un text adient perquè parla de 
muntanya, de la gent que viu 

aïllada del món, i tenia ganes de 
treballar-lo i entrar-hi a fons. Hem 
trobat coses molt interessants i 
molt maques.

Que és més difícil, actuar o 
dirigir?
No ho valoro d’aquesta manera, 
no és una qüestió de dificultat. 
Hi ha personatges que són molt 
complicats i n’hi ha d’altres que 
no. I dirigir no sé si m’està costant, 
l’obra la tinc molt treballada, molt 
clara i més o menys vaig trobant 
el camí.

Quines expectatives tens 
d’aquesta producció?
La intenció inicial es portar-la 
fora. Un cop hagi passat el procés 
de que la gent hagi vist l’obra, si la 
reacció és positiva, doncs s’ha de 
treure d’aquí i s’ha d’exportar. La 
intenció es tenir una funció prou 
potent i prou atractiva perquè 
altres teatres si puguin interessar 
i la puguin incloure a la seva 
programació. 

<<TENIA GANES D’EXPLICAR LES 
COSES A LA MEVA MANERA>>

ENTREVISTA A ROGER CASAMAJOR, 
ACTOR I  DIRECTOR DE LA PRODUCCIÓ <<QUATRE DONES I  EL SOL>>

"AGUSTÍ VILLARONGA ÉS 
MOLT PERFECCIONISTA: 

SAP EL QUE VOL 
VEURE, I HO VOL 
D’UNA MANERA 
DETERMINADA.”



2
0

7
#

T
E

A
T

R
E

QUATRE DONES 
I EL SOL

ESCENA NACIONAL D’ANDORRA

El passat octubre, es va presentar a l’Auditori del Centre Cultural 
i de Congressos Lauredià, el muntatge <<Quatre dones i el sol>>, 
producció de la Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA), i que 
suposa el debut en la direcció del’actor andorrà Roger Casamajor.

Nova versió del text del dramaturg 
de la Catalunya Nord Jordi Pere 
Cerdà, revisada estèticament, 
on es descontextualitza la 
temporalitat amb una escenografia 
molt avantguardista i arriscada 
(recordant !"##, Space Odissey),  
i amb un resultat sorprenent per 
l’espectador. 

Destaca el treball de les actrius 
andorranes Irina Robles, Núria 
Montes, Jessica Casal i la pallaresa 
Annabel Castan, on el text permet 
que desenvolupin una actuació 
molt brillant, emotiva i amb molta 
càrrega emocional. 

Es nota un treball molt exigent per 
part del director Roger Casamajor 

amb les actrius, aconseguint 
extreure el millor de cadascuna 
d’elles.

L’espai sonor acompanya tota 
l’acció d’una forma brillant, creant 
una atmosfera angoixant, ja 
que l’acció parla de les ànsies de 
llibertat de quatre dones aïllades 
en un poble pirinenc, en plena 
postguerra europea de mitjans del 
segle passat. Un discurs feminista 
molt avançat al seu temps.

Esperem doncs, que aquesta 
producció es pugui exportar a 
l’exterior, per projectar una imatge 
contemporània de la cultura 
andorrana.  

TEXT: O.LL. · FOTOS: PERE TOMÁS

Pere Tomás i Joan Hernández, ajudants 
de direcció.

Lluís Cartes, espai sonor.

Anna Mangot, disseny de vestuari.

Hector Mas i Daniel Arellano, disseny 
de vídeo.

David Bofarull, disseny d’i!luminació.

Enric Romaní, escenografia.

Núria Publicitat, disseny gràfic.

Alfons Casal, cap de producció.
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: JOCAND / NP

La Irina Robles i el Juanma Casero van tenir la idea de crear dues coses que pensen 
que falten al país. Per un costat, un pont per a la gent jove que es vol dedicar al 
món de les arts escèniques: actors, actrius, escriptors, escenògrafs. Tota aquesta 
gent jove que vulgui dedicar-se a això, que tingui un lloc on poder desenvolupar 
per primera vegada la seva feina aquí al Principat. I per l’altre costat, pensen que 
el públic jove d’Andorra no té prou referents perquè el teatre que es programa 
aquí al país, habitualment és teatre familiar per a nens petits i famílies, o un teatre 
dirigit a un públic més adult, amb el que les temàtiques joves no interessen gaire.

La Fundació Escena Nacional d’Andorra (ENA) presenta la Jove Companyia Nacional 
d’Andorra. El projecte, que té com a premissa implementar accions dinamitzadores 
del sector cultural, neix com a proposta de L’Animal Escola de Teatre, que té per 
objectiu la creació d’una nova companyia nacional estable de joves d’entre 16 i 21 
anys.

Parlem amb el director de la JOCAND que ens explica tot l’esperit de la companyia 
i per quina raó es va crear.

Aquest projecte va néixer amb el fet 
de crear una companyia de teatre 
estable que serveix de pont entre els 
estudiants i el món professional que 
ajudi a generar aules de teatre amb 
una temàtica que sigui atractiva pels 
joves.
La Jove Companyia Nacional 
d’Andorra compta amb 11 persones. 
D’aquestes, 9 es dediquen al món 
de les arts escèniques, no tots 
són actors o actrius, però sí estan 
vinculats a la direcció, a la fotografia, 
a l’escriptura... Busquen tenir una 
primera sortida professional. El 90 
% dels joves que estan inscrits a 
la companyia estan estudiant per 
ser actors, actrius, escenògrafs, 
dramaturgs. És un camí intermig 
entre el món estudiantil a les 
universitats o instituts i el món 
professional.
El projecte d’aquesta promoció es va 
fer a l’estiu, i tant l’any passat com 
aquest, han estat fent una producció 
de teatre gran i van estar fent assajos 
durant 6 setmanes, 4 o 5 hores al dia 
de dilluns a divendres.

La companyia es va crear a l’abril 
del 2020. En aquests dos anys es 
fan dues funcions importants, ara 
mateix tenen “La tercera onada” i 
“Arrels d’arreu”. Aquesta última és la 
nova producció, que es va estrenar 
el 5 de setembre. Entre mig han 
fet un combat de dramaturgs, i una 
co!laboració amb la Jove Orquestra 
Nacional de Cambra d’Andorra 
(JONCA).
La promoció d’onze actors que 
estan ara a la companyia, acaba la 
seva trajectòria a l’abril del 2022 
(cada promoció està dos anys). Al 
maig del proper any es faran les 
proves de selecció per a la següent 
promoció. El que volen a la JOCAND, 
és que els joves pensin que tenen 
una oportunitat de fer teatre 
professional aquí al país.
Les dues produccions de la 
companyia, actualment estan de 
gira al Principat: “La tercera onada”, 
es va estrenar el setembre del 
2020, i “Arrels d’arreu”, recentment 
estrenada. Ambdues estan tenint 
una molt bona acollida. 

La fotografia de l’esquerra pertany a “La tercera onada”, dirigida per Juanma 
Casero i Irina Robles i apadrinada per Joan Antoni Rechi. Versió del text teatral 
de “La ola”: un exercici de classe que s’acaba convertint en un experiment. 
Tracta sobre la naturalesa de l’ésser humà i la facilitat que tenim per repetir 
errors històrics sense adonar-nos.
La fotografia de la dreta pertany a la darrera producció, estrenada al setembre 
passat, “Arrels d’arreu”, un muntatge dirigit per Ester Nadal sobre la nostra 
identitat i la memòria dels avis i les àvies.

SÀLVIA NOVA 
PER LES ARTS ESCÈNIQUES

JOVE COMPANYIA NACIONAL D’ANDORRA
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Neix a la capital del país M4 disseny by Cubiñá, un projecte que ens apropa 
les millors marques de mobiliari, cuines, i!luminació i complements.

200 m2 d’exposició, on la qualitat dels materials i les peces dels 
dissenyadors més reconeguts a nivell mundial, es respiren a tot arreu.

Al carrer Prat de la Creu es va celebrar l’inici d’un projecte fet amb molta 
cura i esforç.

M4 DISSENY BY CUBIÑÁ

NOU SHOWROOM

A la inauguració es van acostar 
una vuitantena de persones per 
acompanyar i donar suport a l’equip. 
Entre els assistents es trobaven 
personalitats del món de l’interiorisme, 
arquitectura, construcció i amics de la 
marca.

M4 Disseny compta amb el suport 
d’una de les cases de mobiliari de més 
prestigi de Barcelona, Cubiñá.

El seu principal objectiu és donar 
un servei càlid, proper i amb 
l’assessorament dels nostres experts. 

Dins dels seus 
serveis volen 
destacar: el servei 
postvenda, el 
mobiliari a mida i 
l’assessorament.
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Tant professionals del sector, com 
particulars, podreu trobar al showroom 
solucions a les seves necessitats.

Hem obert un espai on tothom pugui 
trobar solucions de qualitat per als 
seus espais. A més, poder oferir en 

exclusiva, cuines d’una firma italiana 
del nivell d’Arclinea, ens omple 
d’orgull.

Al showroom podeu trobar exposades 
dues cuines de disseny, amb l’estil 
industrial que caracteritza la marca. 

També comptem amb sales d’estar, 
menjadors i un dormitori, de marques 
com Flexform, Lema, Potocco, Désirée 
i moltes més.

El nostre equip està format per 
diferents professionals experimentats 
del sector, que t’acompanyaran des 
de l’esborrany fins al muntatge final 
del teu projecte. 

Un punt d’interès nou per als amants 
del disseny. 

“SENTIM QUE 
COMENCEM AQUEST 
REPTE AMB EL PEU 
DRET, ESTEM MOLT 

AGRAÏTS PER TOTS ELS 
BONS DESITJOS QUE 

HEM REBUT”
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CONCENTRACIÓ ALS 
“SKI RESORTS” D’ANDORRA

OPORTUNITAT 
O  AMENAÇA 

PER  AL  SECTOR ?

La concentració que pot suposar la 
creació d’una societat conjunta entre 
EMAP i ENSISA en un futur proper, 
quines perspectives obre per al 
sector. 

Però abans de tot, fem una mica de 
pedagogia de les denominacions de 
les empreses del país per entendre bé 
com està repartit el mercat de l’esquí 
a Andorra, i així entendre l’estatègia 
darrera d’aquest últim moviment 
empresarial. 

SKI RESORT BUSINESS ANALYSIS SIGLES VERSUS MARCA

o el que és el mateix, ENSISA 
versus  SAETDE. Una pugna pels 
dies d’esqui desequilibrada arran 
de l’anterior moviment de compra 
d’Ordino Arcalís (SECNOA) per 
part de SAETDE (Pas de la Casa/ 
Grau Roig). 

Abans que perdem el fil amb 
aquest ball d’aquisicions, no 
perdem de vista que l’horitzó 
d’una sola marca, seria en benefici 
del esquiador i la varietat a l’hora 
d’escollir on passar les seves 
jornades d’esquí; per consolidar els 
dos milions i mig de dies d’esquí 
que representen acceptable per 
la que podriem distingir, amb 
permís de la banca, com la primera 
industria o sector económic del 
país. Complementada amb els 
seus corresponents allotjaments, 
restauració i comerç de l’entorn. 

Representa una oportunitat o una 
amenaça pel sector?  

Això ho anirem esbrinant en els 
corresponents episodis que aniran 
arribant, ja que com hem apuntat, 
aquest moviment és l’inici d’un 
que generarà dinàmiques molt més 
grans que podem assegurar que 
cambiaran el mapa de l’esquí, no 
només a Andorra, sinó també al 
Pirineu i Europa.  

Ens podem aventurar a afirmar que 
dos milions i mig de dies d’esquí 
són dignes de posar l’operació de 
concentració al mapa de l’esquí 
mundial, incloent també el mercat 
nord-americà; però aquest és un 
canvi que ja analitzarem en un 
segon capítol.  

Caminem cap a una 
concentració total dels 
sectors-marques del país. 

Aquest moviment és un avenç, 
o pas endavant cap aquesta 
consolidació de marca única que 
tant sona en l’imaginari andorrà 
del pais de la neu, però es tant 
senzill com sembla a simple vista. 

El primer punt a considerar es la 
pugna interna entre societats que 
representen els diferents sector, 
per veure qui te el control, basat 
en factors com ara els dies d’esquí 
venuts. 

Aquesta variable permet 
materialitzar en número un control 
intern que actualment genera una 
copetició interna entre les societats 
principals de Grandvalira NEVASA, 
Soldeu el Tarter versus Pas Grau, 

SAETDE: Societat Anònima 
d’Equipament Turístic i Esportiu 
d’Encamp.

SECNOA: Societat Explotadora 
del Camp de Neu Ordino Arcalís, 
Societat Anònima.

ENSISA: Esports de Neu Soldeu 
Incles, Societat Anònima.

EMAP: Estacions de muntanya 
Arinsal-Pal.

NEVASA: Neus del Valira, Societat 
Anònima. Societat participada 
actualment per ENSISA-SAETDE-
SECNOA.

VALLNORD

ESQUÍ ANDORRA: Òrgan no 
governamental promotor de 
l’esquí al país amb participació i 
finançament d’ENSISA-SAETDE-
EMAP-SECNOA.

PER DANI BUYO

SKI AREA MANAGEMENT CERTIFICATE 

PER LA COLORADO STATE UNIVERSITY

SAETDESECNOA

EMAP " PAL ENSISAEMAP " ARINSAL
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LA FARGA DEL MADRIU
LA RECUPERACIÓ DE

Els treballs de recuperació de la Farga del Madriu que s’han 
realitzat fins ara, i que han començat aquest 2021, han permès 
descobrir el canal d’aigua que accionava una de les funcions de 
la ferreria que s’ubicava al solà de la Farga entre 1732 i 1836, al 
llarg d’un segle. D’aquesta manera, el descobriment faculta els 
arqueòlegs i tècnics especialitzats en la matèria a conèixer com 
es creaven els lingots de ferro al martinet.

La intervenció va començar 
a mitjans de setembre, i ha 
requerit la instal·lació d’un 
campament en altura per allot-
jar-hi els quinze membres de 
l’equip d’artesans de pedra seca 
i d’arqueòlegs que hi treballa. 

En la primera de les quatre 
campanyes que s’han previst, 
l’objectiu és documentar, con-
solidar i restaurar la farga, el 
martinet i els seus annexos, en 
una àrea arqueològica de 1.400 
metres quadrats.

Els equips han pogut avançar 
molt en aquesta primera fase 
i han trobat traces originals 
de la farga, molt més del que 
a priori s’havia plantejat. La 
intervenció segueix les línies 
marcades pel Govern en 
favor de la conservació del 
patrimoni, que a més explica 
part de la història del país 
vinculada al ferro donant 
molta importància a la vall.

El projecte, té per objectiu 
salvaguardar aquest jaciment 
arqueològic i potenciar un 
jaciment singular i exemple 
únic de la farga catalana del 
segle XVIII inèdit als Pirineus. 
El programa de conservació 
preveu una actuació transver-
sal que integri la protecció del 
patrimoni, la formació profes-
sional en matèria d’arquitec-
tura de pedra seca, el turisme 
sostenible i la recerca cultural.

Segons l’historiador Olivier 
Codina, l’objectiu principal de 

l’expedició, és entendre la si-
derúrgia del lloc, i com aquesta 
s’intercala amb la cronologia 
de la vall. 

En un primer moment, indica 
Codina, el terreny i les restes 
de la instal·lació es trobaven 
cobertes d’arbres, per la qual 
cosa van haver de tallar selec-
tivament els vegetals, per tal 
de veure tot el jaciment i les 
estructures: amb l’avançament 
de l’estudi hauríem d’entendre 
que es feia i com funcionava 
realment, com per exemple el 
descobriment del canal d’aigua 
que alimentava el martinet. 

El projecte de restauració de la 
forja del Madriu compta amb 
la col·laboració de tres mestres 
de la pedra seca, els quals 
aniran acudint al jaciment al 
llarg dels anys, i que atorguen 
l’experiència necessària perquè 
la restauració i revaloració 
d’aquest patrimoni no caigui 
d’aquí a dos anys, que tingui un 
grau de seguretat.

La segona fase dels treballs 
tractarà la revaloració de 
l’entorn del jaciment en una 
àrea de 4.700 metres quadrats. 
Aquest projecte permetrà 
aturar el procés de deteriora-
ment de les restes de la Farga 
i garantir-ne la conservació. 
La intervenció arqueològica 
permetrà aprofundir en el seu 
coneixement, i fer-ne difusió 
contribuirà a posar en valor 
aquest bé d’interès cultural 
singular. 
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Ordino Villas 
Mountain Resort
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ENTREVISTA A
PERE AIXÀS

NODE, LA NOVA SEU 
D’ANDORRA TELECOM

LA PORTALADA. 
SANT JULIÀ DE LÒRIA

EDIFICI EDUCATIU.
PAS DE LA CASA

XALET ELS CORRALS. 
ORDINO

CASA RUBÍ.
SISPONY

L’ART DE VIURE
ANDORRA
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