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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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NOU RESTAURANT
CAN MANEL

NOVA SEU SOCIAL 
D’ASSEGURA-T

NOVES ESCOLES:
LA MARGINEDA I SANTA COLOMA

L’ABARSET
L’APRÈS SKI DE GRANDVALIRA

CENTRAL 
HIDROÈLECTRICA 
D’AIXOVALL

EDIFICI NOGUERA

REFORMA DEL COMÚ 
D’ESCALDES-ENGORDANY
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Ordino Villas Mountain Resort.

Ordino Villas 
Mountain Resort

Presentem Gen360, la nova solució digital de transport vertical d’Otis..
Gen360 reuneix les últimes tecnologies en una solució integral per maximitzar 
l’efi ciència i el temps de disponibilitat. Gen360 supera els límits del disseny. 
Gen360 porta la seguretat a un altre nivell, gràcies al diagnòstic i a la intervenció 
remota. Gen360 ofereix un servei al client excepcional i unes funcionalitats 
d’última generació. Gen360 està dissenyat per a vostè. www.otis.com

COMPLETAMENT 
REINVENTAT 724 124
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ARQUITECTES
EN EXERCICI

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

AIXÀS I ESPAR, Pere
Casa Aixàs. Camí Ral, 1 baix
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 824001
aixas.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 01
 
ALBÓS I COLOMBIER, Miquel
Baixada del Molí, 7-9-11, 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
Edifici Bonaire C, 4t 1a
AD100 SOLDEU
Tel. 820929
j.pi.cerda@andorra.ad
Número de col·legiat: 27

 
POL I SOLÉ, Antoni
Era Mangautxa - Pl. Sant Cerni
AD100 CANILLO
Tel. 851095 / 851656
aps@andorra.ad
www.polnadalboix.com
Número de col·legiat: 06

 
PUBILL I ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26 - 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 826606
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
Edifici 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 La Rabal, 6. Casa Tit
Sispony
AD400 LA MASSANA
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
mfite@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
aedificatioslu@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 

Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra
C/ Pere d’Urg 10, Edif. Mont Ducal, 3er pis despatx 9

AD500 Andorra la Vella
T +376 809 034 · F +376 866 630

enginyers@andorra.ad

ABRANTES MALAGUETA 
RODRIGUES TAVARES

ADSERÀ BARRAL
ALCÁNTARA SÁNCHEZ

ALDOSA CASES
ALIS CIRERA

ALLA BENALLA
ALONSO FALIP

AMADO BRUNO
ARAJOL MIR

ARENY SORIANO
ARMENGOL GIRAULT

ARRIBAS CODINA
AUBETS MACIÀ

BABIANO GALINDO
BALDRICH PUJOL
BALLESTÀ ALIAS

BARBOSA LEITAO
BARRERA ARANDA

BASTIDA OBIOLS
BEA REBÉS

BEAL VILAGINES
BERNAT VISA

BOIX NOGUERA
BOS JUANES

BRESCÓ RUIZ
BUSQUETS SAEZ

CADENA NAVARRO
CAMP GARCIA

CAMPOS ARAUZ
CAMPS LAYA

CAÑADELL MILLAT
CASALS SOLE

CASTELLA ROCASPANA

Jorge Filipe
Gerard
Zico
Salvador
Toni
Mohammed
Lluís
Sebastian
Joan
Guillem
Joan
Aureli
Judith
Carlos
Gerard
Frederic
Fabio Emanuel
Joan
Daniel
Antoni
Xavier
Jordi
Joan
Santi
Jordi
Ignasi
Jordi
Marc
Manel
Xavier
Núria
Victor
Antonio

OSORIO MARTÍ
PALACIOS ALBACAR

PALOMO PALAU
PASTOR MONTELLÀ
PASTOR VILANOVA

PEREA RAMIA
PÉREZ GOYA

PERREAU DE PINNINCK BAS
PICANYOL BULLÓ
PICART MARTÍNEZ

PINTOS MORELL
PLA PORTELLA

PLA VIÑALLONGA
PLANES OBIOLS
PUIG BECERRA
PUJOL SERRA

RAMENTOL PUIGGALÍ
REAL PARIS

REMOLINS ISANT
RIBA DE OLIVEIRA

RIBA MAZAS
RIBA PORRAS
RIBA PORRAS

RIBERAYGUA MAGALLÓN
RIBERAYGUA SASPLUGAS

RIBÓ CASTELLS
RIERA MARTINEZ

RIVERA RIVERA
RODRIGO MONSONIS

RODRIGUES CERQUEIRA
RODRÍGUES FREITAS

RODRIGUEZ DE PELEATO GARCIA
RODRÍGUEZ GARCÍA
RODRÍGUEZ LÓPEZ

ROLDÁN REVUELTAS
ROMERO LOPEZ
ROSSELL FALCÓ

ROVIRA BOTEY
RUZAFA TOMÀS
SALA ANGUERA

SALVADÓ ESPOT
SALVAT FONT

SÁNCHEZ MANGAS
SANGRÀ CARDONA

SANTACREU MARTÍNEZ
SANTACRUZ ALÍS

SANZ I ALGABA
SARASA IBAÑEZ

SEGURA GRIFOLL
SOLANELLES MANUBENS

SOLANS CASTELLS
TARRES RODA
TOMÀS TOMÀS

TOR ARMENGOL
TORRECILLAS PÉREZ

TORRES ARAUZ
TORRES ARAUZ
TRAVE OBIOLS

TUNEU BUSQUETS
TUSET RUIZ

UCETA KARPOV
ULIER FARRÉ

URBAN
VALDÉS ALEMANY
VENDRELL SERRA

VICENTE MORENO
VILA BRESCÓ

VILARRUBLA BULLICH
VILLARÓ PANTEBRE

VIÑALS CANO
VINYES RASO
VIVES GENÉ

ZAMORA FARRÀS

CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD

CHIARAVIGLIO
CLEMENTE PEROPADRE

COMELLA ALÍS
CORTÉS CATALAN

COULON
DA COSTA SANTOS

DE CELIS FONT
DELGADO BERNAL

DEU PUJAL
DÍAZ MARIÑO

DOMÈNECH FERRÉS
DURÓ GASET

EGEA NAVARRO
EROLES

ESPARRACH SALLENT
ESTEL ARMENGOL
ESTRADA SOLANS

FARRIOL RAFEL
FAYAS RICO

FERNANDEZ-CASTELLÁ MARTÍN
FERRER MAULL
FONT BERNET

FORNÉ MASSONI
FORNER ROVIRA

GAJAS GIRALT
GAMBORINO MEDINA

GANYET CASELLAS
GANYET CASELLAS

GARCIA GALERA
GARCINUÑO COLLET

GAYTAN SANSA
GIL MARTÍNEZ

GIMÉNEZ ROVIRA
GONZÁLEZ BRUNAT

Cristian
Nathalie
Jordi
Nicolas
Elena
Josep
Èric
Jean-Marc
Marcio
Nil
David
Jordi
Raimundo
Marta
Lluís
Pere
Roland
Xavier
Marc
Sergi
Pere
Eduard
Jaime
Pere
Marc
David
Carles
Jordi
Gerson
Xavier
Pau 
Carlos
Alain
Rafel
Javier
Àlex
José Luis

Aitor
Xavier
Miguel Luis
Sergi
Marc
Noemi
Óscar
Adrian
Llorenç
Albert
Victor
Alexis
Eva
Josep Mª
Carles
Josep Maria
Jordi
Pere
Nadal
Albert 
Sergi
Pere
Sergi
Antoni
Bonaventura
Eduard
Manel
Pau
Ricard
Tania 
Tiago Filipe
Joan-Manuel
Antonio
Bernabé
Ernesto
Adrià
Yvan

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

Jordi
Ferran
Sergio
César
Alfred
Josep Maria
Xavier
Javier
Vicenç
Juan Carlos
Ivan
Daniel
Ivan
Aitor Antonio
Ferran
Jordi
Luis Germán
Francesc
Alberto
Sílvia
David
Jordi
Jordi
Óscar
Ramiro
Mª Amparo
Víctor
Carles
Marc
Josep
Albert
Marc
Eduard
Domenec
Laura
Marco Antonio
Valentín

GONZÁLEZ RIDAO
GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO

GRACIA ARIZ
HIDALGO UÑA

HUARACHI ORTEGA
HUERTAS PUIGDEMASA

JIMENEZ BELTRAN
JIMÉNEZ TIERNO

JORGE SECO
JURADO GÓMEZ
LANZA HORTAL

LIDÓN BELTRAN
LINARES MARTÍN

LIZAMA ASTUDILLO
LLACH AIXÀS

LLOVERA MASSANA
LÓPEZ COBO

MAÑARICUA MARCO
MANZANO MARTÍNEZ
MARQUILLÓ SORBES

MARTÍ CAPELLA
MARTICELLA CANELA

MARTIN BRETONES
MARTÍNEZ DIÉGUEZ

MARTÍNEZ JUAN
MARTÍNEZ MILVAQUES

MARTÍNEZ MORA
MIQUEL GARCIA

MITJANA CAMAÑES
MOA FERNÁNDEZ

MOLES BETRIU
MOLINÉ CANAL

MOLINOS IGLESIAS
MOLINS DOMENECH

NOU ROSSELL
OLTRA CAMARA
ORTIZ GARCÍA

Col·legiats
en exercici

Col·legiats
sense exercici

ABILLÀ PÉREZ
ARANZABAL ARRUTI

ASTRIÉ PADILLA
CALVÓ ARMENGOL

CHIRINOS CORASPE
CONSTANTIN BLAGA
DALMAU MONTANÉ

DOMÍNGUEZ SANTOS
ESCORIZA MARTÍNEZ
ESPAR BENTANACHS

ESTRELLA ARMENGOL
FERRER LOPEZ

FERRER PATERNA
FORNÉ ANGRILL

GARCÍA CASTILLO
GARCIA PASTOR
GRAU NAVARRO

HERRERO CANTALAPIEDRA
LÓPEZ MIRMI

MARQUÉS FELIU
MIRANDA CASTÁN

MORA LLESUY
MUR VALBUENA

PALMITJAVILA DUEDRA
REGUÉ DELGADO
REYES FONSECA

RICO FLOR
RIOS NARVAEZ

ROCA LOAN
ROZADOS LÓPEZ

SALA ORTEGA
SALINAS SERRAHIMA

SOLÉ ARMENGOL
TOMÉ PEREIRA
TREMOSA FITÉ

VICTORIA PLANAS

Víctor
Eneko Mikel
David
Silvia
José Gregorio
Albert
Natàlia
Raúl
Josep
Gerard
Gerard
Silvia
Andreu
Jaume
Justo
Eva
Joan
Esteban
Antoni
Joan
Francisco José
Ivan
Jonathan
David
Romà
Alexei
Cristina
Antoni
Ivan
Daniel
Esteban
Eloi
Francesc
Renato Luis
Martí
Domènec



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

Grup Heracles: Cevalls

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
151

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  40 mm

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
oficina.eeca@andorra.ad
www.enclarcarburants.ad

Ctra. General, Ed. Ariel, 
Bloc A, 1r 4a
AD400 La Massana 
T (+376) 737 955
econet@andorra.ad

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

Ctra. de la Comella, km 1,400
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 801 8 08
andorcarn@andorra.ad
www.andorcarn.ad

Frontera del riu Runer, caseta 6
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 844 607

Av. d’Enclar 115,
Ed. Sta. Coloma Park, Bloc A L1
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 724 999
lf@logifluid.com

C. Esteve Dolsa, 45, 5D
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 679 357
T (+34) 664 073 314
transportsmgandorra@gmail.com

T (+376) 837 069
tberneifill@hotmail.com

TRANSPORTS 
BERNÉ I FILL 

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

C. La Closa, 15
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 807 255
gtt@gtt-transport.com

C. Poblado 21
AD500 Santa Coloma
T (+376) 722 607
refesa@refesa.ad
www.refesa.ad

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

Ctra. d’Espanya, 
Z.I. Borda del Germà, nau 31
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 741 200
comercial@traldisporta.com
www.traldisporta.com

Ctra. dels Cortals 7, nau Marot
AD200 Encamp
T (+376) 801 080
ferros@marot.ad

Av. de François Mitterrand, 7
AD200 Encamp
T (+376) 731 100
garatgeoros@pintat.com

Av. Carlemany 67, 3r 2a 
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 331 078
josep.magallon@tli-transport.com

Camp de Perot, Bloc D, 2n 2a
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 841 480
T (+376) 332 440
transpcapdevila@andorra.ad

Av. de Salou, 98
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 723 777
transportsareny@gmail.com
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

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

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

  

  

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

COL·LABORADORS 

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

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

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.

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

Podem atendre les vostres consultes: dimarts, dimecres i dijous de 15h00 a 18h00 (excepte festius)
Avgda. d’Enclar, 56 Santa Coloma ·  AD500 Andorra la Vella. 
J  865055  ·  F 865055 · Ç  adelca@andorra.ad

www.adelca.ad



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

LAMPISTERIA 
CLAIGAS

LAMPISTERIA 
CLAU AIGUA I GAS 

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

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. 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

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

Instal·lacions Elèctriques i Climatització

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

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

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

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

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

Ctra. Vila · Urb. del Sol F10 · Vila
AD200  Encamp
J 737 569
Ç C2.andorra@gmail.com

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

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

C/ Covanella
Bloc B · 5b,2b  
AD300 Ordino
J 390 736  
Ç ie7domotics@andorra.ad

Av. Sant Martí, 31 B  
AD200  Encamp
J 832 203  
Ç electrotremat @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

Av. Santa Coloma, 89 · 1r, 2a
AD500 Andorra la Vella 
J 334 710 
Ç nunobrinstal@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 

 
 

C/ dels Barrers, 25 ·  local 3
AD500 Andorra la Vella 
J 860 880 
Ç electricitatnem@gmail.com

C. Antic Camí Ral, 22
AD500 Andorra la Vella 
J 868 505 
Ç  totled@totled.com

Carrera Nova, 3r-B
AD300 Ordino 
J 371 956 
Ç  volt.ad@andorra.ad

  

  

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

www.adelca.ad

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

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

SERVILED

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

SOM GESTORS DE RESIDUS

COL·LABORADORS 

Avgda. d’Enclar, 56 Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella. 
J  865055  ·  F 865055

Ç  adelca@andorra.ad

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



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

agreda@andorra.ad

T 800 020

www.agreda.ad

Av. Santa Coloma, 93-95, 
Paratge Padra de Moles 
AD500 Andorra la Vella
T +376 805 600
ecogrup@pirse.com

C. Esteve Dolsa núm. 48  
AD500 Andorra la Vella
T +376 800 215
ecotecnic@ecotècnic.com 
www.ecotenic.com 

Ctra. General, 3
Ed. Ariel Bloc A 1e 4a 
AD400 La Massana
T +376 737 955
econet@andorra.ad

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 810 510
pirinenca@grupheracles.com

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

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

PATROCINADOR

Av. Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 801 020
contar@grupheracles.com
www.contar.ad

C. Poblado, 21 - Santa Coloma  
AD500 Andorra la Vella
T +376 722 607
refesa@refesa.ad
www.refesa.ad

Av. d’Enclar, 58 
AD500 Andorra la Vella
T +376 722 292
homedelsac@andorra.ad
info@homedelsac.ad
www.homedelsac.ad

Passatge Antònia Font 
Caminal, 1-602A 
AD700 Escaldes-Engordany
T +376 877 330
neida@neida.ad
www.neida.ad

Carretera de la Comella s/n  
AD500 Andorra la Vella
T +376 801 949
www.ctra.ad

Grup Heracles: Ecogrup 

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE
377

PANTONE
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  45 mm



L'equip de Cevalls ha treballat íntegrament 
en el projecte del nou Abarset, el millor 
après-ski dels Pirineus. Es tracta d’un 
restaurant i espai lúdic ubicat al Tarter en 
una superfície total construïda de 4.600 m2, 
que disposa d’una zona lúdica de més de 
2.000 m2. L'objectiu principal era executar 
un projecte totalment integrat en l'entorn, i 
per aquest motiu s'ha elaborat amb mate-
rials típics del país com són la pedra, la 
pissarra, la fusta i cobertes il·luminades 
amb un mínim impacte en el medi 
ambient. Una obra totalment diferent de 3 
plantes, que compten amb espais tècnics, 
restaurants, terrasses i espais VIP. 

L’Abarset, El Tarter
Cevalls

GASTRONOMIA
I DIVERSIÓ EN
UN NOU ESPAI

L’APRÈS-SKI 
TOP D’EUROPA

www.laneu.cat

Responen a les necessitats de la parròquia, 
Cevalls ha treballat en la construcció del 
nou aparcament Étang Salé, situat sota el 
nou vial, construït per Unitas, i que uneix els 
carrers Hortalets de Ribot amb Étang Salé, 
millorant la xarxa viària comunal. L'espai 
s'ha ampliat més de 5.000 m2 distribuïts en 
4 noves plantes i més de 180 places noves. A 
la vegada, el nou vial, amb pràcticament 
300 metres de llargada, millora l’aparca-
ment exterior gràcies a la nova zona blava, 
oxigenant la circulació viària amb Fiter i 
Rossell i la de vianants amb l'Avinguda 

Pessebre.

Étang salé, Escaldes-Engordany
Cevalls, Unitas

NOU VIAL I
NOVES PLACES

D’APARCAMENT

360 PLACES
INTERIORS



                 
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.

VESTUARI 
TÈCNIC. 
SEC. 
CÀLID. 
RESISTENT.
SEGUR. 

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

Helly Hansen Workwear 
és un vestuari tècnic 

adaptat al món laboral. 
Roba altament resistent 

i cómoda ideada per durar 
i treballar protegits.

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

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

  

SERRALLERIA INDUSTRIAL

Les millors fi nestres 
tèrmiques del mercat



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

www.siepandorra.com

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

Metalunic és la persiana graduable 
que millor combina protecció solar, 
seguretat i estètica.

Per què triar 
les persianes 
graduables?

Official 

Dóna llum als dies per què el sol 
és una font d’inspiració. Com a 
líders del sector desenvolupem 
solucions còmodes, duradores i de 
seguretat. Buscant l’excel·lència als 
nostres projectes.



Tenim la solució per desinfectar, esterilitzar i neutralitzar tots els teus 
espais. Tenim Ox-Virin, un desinfectant d’alt  nivell, que combat de manera 
eficaç el coronavirus. Un producte 100% biodegradable, que compleix amb 

la normativa europea UNEIX EN 14476.

*Trucar per consultar condicions i validesa de l’oferta.

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp
Tel.: +376 815 971 · +376 333 225

La neteja
és el nostre a

rt

Novetats:
Fem neteja de pàrquings amb màquina compacta

de fregar i assecar Viper AS380. 
També netegem moquetes i sofàs màquina específica per

a tèxtils Viper Wols130. 

Som especialistes en:
desinfecció particular i industrial,

amb professionals capacitats i
màquines de higienització

amb productes homologats per combatre la Covid-19. Fem desinfecció
amb màquines d’ozó per aire i màquines nebulitzadores amb el producte

Ox-Virin, homologat pel Ministeri de Sanitat d’Espanya.
Fem neteja de

vidres en alçada

*Primera neteja gratuïta
*Amb contractació anual

Especialistes

en subcontratació
Especialistes

en subcontratació

- Péo especialitzat
- Paleta (2a)
- Encofrador (2a)
- Ferrallista
- Encofrador (1a)
- Plaquista
- Guixaire
- Pedrer (Pedra m3 - junta i 

sense junta)
- Pintor (Pintures interiors 

- exterior - parquings - i 
façanes)

- Aj. Oficial esp. màquina 
micros - injectadora - 
projectadora

- Aj. Lampista

- Gruista
- Pissarrista
- Tècnic en façanes 

ventilades - aplacades - 
termiques i acustiques

- Paleta especialitzat (1a) 
(marbres - granits - escales 
- rajola -gres)

- Cap d’equip (ferralista)
- Cap d’equip (encofrador)
- Cap d’equip (pedrer)
- Cap d’equip (placo - guix - 

junts)
- Cap d’equip (encarregat 

planos)
- Tècnic en treballs verticals
- serraller general

direccio@novaconstructoraandorra.com
Tel.: +376 333 954 · +376 333 791

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp

Tenim la solució per desinfectar, esterilitzar i neutralitzar tots els teus 
espais. Tenim Ox-Virin, un desinfectant d’alt  nivell, que combat de manera 
eficaç el coronavirus. Un producte 100% biodegradable, que compleix amb 

la normativa europea UNEIX EN 14476.

*Trucar per consultar condicions i validesa de l’oferta.

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp
Tel.: +376 815 971 · +376 333 225

La neteja
és el nostre art

Novetats:
Fem neteja de pàrquings amb màquina compacta

de fregar i assecar Viper AS380. 
També netegem moquetes i sofàs màquina específica per

a tèxtils Viper Wols130. 

Som especialistes en:
desinfecció particular i industrial,

amb professionals capacitats i
màquines de higienització

amb productes homologats per combatre la Covid-19. Fem desinfecció
amb màquines d’ozó per aire i màquines nebulitzadores amb el producte

Ox-Virin, homologat pel Ministeri de Sanitat d’Espanya.
Fem neteja de

vidres en alçada

*Primera neteja gratuïta
*Amb contractació anual

Especialistes

en subcontratacióEspecialistes

en subcontratació

- Péo especialitzat
- Paleta (2a)
- Encofrador (2a)
- Ferrallista
- Encofrador (1a)
- Plaquista
- Guixaire
- Pedrer (Pedra m3 - junta i 

sense junta)
- Pintor (Pintures interiors 

- exterior - parquings - i 
façanes)

- Aj. Oficial esp. màquina 
micros - injectadora - 
projectadora

- Aj. Lampista

- Gruista
- Pissarrista
- Tècnic en façanes 

ventilades - aplacades - 
termiques i acustiques

- Paleta especialitzat (1a) 
(marbres - granits - escales 
- rajola -gres)

- Cap d’equip (ferralista)
- Cap d’equip (encofrador)
- Cap d’equip (pedrer)
- Cap d’equip (placo - guix - 

junts)
- Cap d’equip (encarregat 

planos)
- Tècnic en treballs verticals
- serraller general

direccio@novaconstructoraandorra.com
Tel.: +376 333 954 · +376 333 791

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp

Tenim la solució per desinfectar, esterilitzar i neutralitzar tots els teus 
espais. Tenim Ox-Virin, un desinfectant d’alt  nivell, que combat de manera 
eficaç el coronavirus. Un producte 100% biodegradable, que compleix amb 

la normativa europea UNEIX EN 14476.

*Trucar per consultar condicions i validesa de l’oferta.

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp
Tel.: +376 815 971 · +376 333 225

La neteja
és el nostre art

Novetats:
Fem neteja de pàrquings amb màquina compacta

de fregar i assecar Viper AS380. 
També netegem moquetes i sofàs màquina específica per

a tèxtils Viper Wols130. 

Som especialistes en:
desinfecció particular i industrial,

amb professionals capacitats i
màquines de higienització

amb productes homologats per combatre la Covid-19. Fem desinfecció
amb màquines d’ozó per aire i màquines nebulitzadores amb el producte

Ox-Virin, homologat pel Ministeri de Sanitat d’Espanya.
Fem neteja de

vidres en alçada

*Primera neteja gratuïta
*Amb contractació anual
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en subcontratacióEspecialistes

en subcontratació

- Péo especialitzat
- Paleta (2a)
- Encofrador (2a)
- Ferrallista
- Encofrador (1a)
- Plaquista
- Guixaire
- Pedrer (Pedra m3 - junta i 

sense junta)
- Pintor (Pintures interiors 

- exterior - parquings - i 
façanes)

- Aj. Oficial esp. màquina 
micros - injectadora - 
projectadora

- Aj. Lampista

- Gruista
- Pissarrista
- Tècnic en façanes 

ventilades - aplacades - 
termiques i acustiques

- Paleta especialitzat (1a) 
(marbres - granits - escales 
- rajola -gres)

- Cap d’equip (ferralista)
- Cap d’equip (encofrador)
- Cap d’equip (pedrer)
- Cap d’equip (placo - guix - 

junts)
- Cap d’equip (encarregat 

planos)
- Tècnic en treballs verticals
- serraller general

direccio@novaconstructoraandorra.com
Tel.: +376 333 954 · +376 333 791

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA

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

La solució ideal a cada projecte





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
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Electrodomèstics per a la llar
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR L’ART DE VIURE ANDORRA

Més de dos anys de pandèmia, tancament total del país, com no havia 
passat mai, durant tres mesos. Ara una guerra a menys de 2.500 
quilòmetres de casa nostra, tot trontolla sense parar, posant a prova 
la resistència i atractius del nostre petit país. Crec que si féssim 
un balanç o un DAFO d’Andorra, encara en sortiríem bastant ben 

parats: els índexs turístics estan en màxims i per sobre de les dades prepandèmiques, 
la construcció va a l’alça, gràcies a les inversions estrangeres i els residents passius, 
malgrat l’encariment de materials i la seva escassetat, continua amb una energia que ens 
situa amb números mai vistos. 

Crec que deixant de banda les pèrdues humanes i els patiments 
derivats d’un conflicte d’aquestes magnituds, els inversors i 
residents, encara donaran al Principat d’Andorra un grau més 
de confiança, de cara a la tranquil·litat i seguretat a l’hora 
d’establir-se a casa nostra. Potser caldrà ser molt curosos 
i calcular bé les conseqüències, després de més de 700 
anys de neutralitat política, a l’hora de posicionar-nos al 
costat dels actors d’un conflicte de grans dimensions, 
com el que està passant actualment a Europa. 

Són imatges que no ens agradaria veure mai 
més, i que ens recorden episodis de la història 
d’Europa, que no voldríem tornar a repetir.

M
editorial + sumari 

108 ARQUITECTURA. 
REFORMA DE LA 
PLANTA BAIXA I LA 
1A I 2A PLANTA DEL 
COMÚ D’ESCALDES-
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Si s’executen pantalles de formigó, el control 
del formigó es realitzarà d’acord amb l’establert 
al subcapítol D-01-00, tant en criteris com en 
assaigs. 

Per garantir una correcta docilitat i col·locació 
es recomana fer 1 assaig del control de la 
viscositat (con de Marsh), segons la partida 
B-01-02, a cada cuba de formigó.

En el cas dels llots bentonítics s’haurà de 
fer un assaig del con de Marsh a cada 
formigonada. 

CODI CONCEPTE PREU UTS.

C-00-01 Control de la viscositat dels llots bentonítics, 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).

60,00.-€

FONAMENTACIÓ (C-00-00)

CAPÍTOL 

2. 

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

Per realitzar els treballs de control de qualitat associats a les 
fonamentacions serà d’aplicació tot l’establert al Capítol 1. Subcapítol 
B-02-00. Estabilització (ancoratges, micropilots, jet-grouting, etc). 
Quant als ancoratges i bulons seran d’aplicació les mateixes partides 

definides al Capítol 1. Subcapítol B-01-00. 

030

Fa més de 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

D e s  d e  1 9 9 1
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ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ ARMAT (D-00-00)

CAPÍTOL 

3. 

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

La conformitat d’un formigó es comprovarà durant la seva recepció 
en obra i inclourà la determinació del seu comportament en relació 
a la docilitat, la resistència i la durabilitat, a més de qualsevol altra 
característica que s’estableixi al plec de prescripcions tècniques 

particulars.

El control de recepció s’aplicarà tant al formigó preparat com al fabricat 
en central i inclourà una sèrie de comprovacions de caràcter documental i 
experimental.

032

FORMIGÓ (D-01-00)

ACER CORRUGAT (D-02-00)

En general, la comprovació de les 
especificacions de la instrucció de referència 
(EHE-08) per al formigó endurit es durà a 
terme mitjançant assaigs realitzats a l’edat de 
7 i 28 dies. No obstant, la DF pot proposar 
edats de trencament diferents si ho considera 
pertinent.

La docilitat del formigó es comprovarà 
mitjançant la determinació de la consistència 
del formigó fresc per l’assaig de l’assentament 
segons la norma UNE EN 12350-2.

La resistència del formigó es comprovarà 
mitjançant assaigs de resistència a 
compressió, efectuats sobre provetes 
fabricades i curades segons la norma UNE-
EN 12390-2. Es podran utilitzar provetes 
cilíndriques de 15x30 cm com també provetes 
cúbiques de 15 cm d’aresta. La determinació 
de la resistència a compressió s’efectuarà 
segons la norma UNE EN 12390-3.

La comprovació, en cas de ser necessari, de la 
profunditat de penetració d’aigua sota pressió 
en el formigó, s’assajarà segons la norma 
UNE-EN 12390-8.

Tanmateix, i preferiblement abans de l’inici 
del subministrament, es recomanable sempre 
realitzar una visita d’inspecció a la central de 
formigó per comprovar la seva idoneïtat  i 
garantir la durabilitat futura del formigó.

Pel control de la seva resistència, el formigó de 
l’obra es dividirà en lots, (s’acota a 2 plantes en 
obres d’edificació) prèviament a l’inici del seu 
subministrament, amb un volum de formigó 
com a límit superior de 100 m3, amb temps de 
formigonat entre 1 i 2 setmanes.

Cada sèrie de control correspon a 4 provetes i 
1 con d’Abrams.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

D-01-01 Visita a la planta de fabricació de formigó per control documental de les fulles de subministrament 
dels components del formigó i gestió de certificats dels assaigs dels materials constituents, segons 
normes EHE.

350,00.-€

D-01-02 Control de profunditat de penetració d’aigua en proveta endurida de formigó, segons la norma UNE-
EN 12390-8.

900,00.-€

D-01-03 Realització d’una sèrie de formigó fresc, incloent desplaçament a l’obra, mostreig del formigó, 
fabricació de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15 cm d’aresta, endurit a 
obra durant les primeres 24 hores i posterior transport al laboratori, curat en laboratori en cambra 
humida amb control continu de la temperatura i la humitat, polit i ruptura a diferents edats, incloent 
determinació de la consistència per assaig de con d’Abrams.

Totes les operacions es realitzaran segons normes UNE-EN 12390-2; UNE-EN 12390-3 i 
UNE-EN 12350-2. El control de la resistència del formigó serà aleatori. L’elecció de les cubes 
que seran controlades correspondrà al laboratori de control de qualitat seguint el doble criteri de 
representativitat i d’aleatorietat, llevat del cas de rebre instruccions de la direcció facultativa o de la 
propietat sobre l’elecció de les cubes a controlar.

75,00.-€

En el cas de que el producte disposi del 
marcatge CE segons la Directiva 89/106/CEE, 
serà suficient per comprovar la seva conformitat 
la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents que acompanyen 
a l’esmentat marcatge CE permeten deduir el 
compliment de les especificacions contemplades 
en el projecte.

Si el marcatge CE no és vigent o no es disposa 
pels acers corrugats destinats a armadures, 
hauran de ser conformes amb la instrucció EHE-
08, així com amb la EN 10.080. La demostració 

d’aquesta conformitat, segons apartat 88.5.2, es 
podrà efectuar mitjançant la posició d’un distintiu 
de qualitat amb reconeixements oficial en vigor, 
o bé, amb la realització d’assaigs de comprovació 
durant la recepció. 

En base a la nostra experiència, cada 40 tones 
o fracció i per cada diàmetre, es realitzarà un 
assaig complet de l’acer (tracció, doblegat 
simple, doblegat-desdoblegat, característiques 
geomètriques) i cada 300 tones o fracció es farà 
una gestió de certificats. També serà d’aplicació 
per a les malles electrosoldades. 

+376  741  285  ·  www.gruppirineu.com ·  central@gruppirineu.com
Av. Rocafort, 38 - AD600 Sant Julià de Lòria  ·  

AJUDEM A MILLORAR
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CODI CONCEPTE PREU UTS.

D-02-01 Gestió de certificats de l’acer corrugat segons EHE incloent verificació compliment normatives i informe 
de resultats.

150,00.-€

D-02-02 Assaig a tracció d’una proveta d’acer en barra corrugada per armar, incloent determinació de secció per 
pes, ovalització per calibratge, límit elàstic, tensió de ruptura, diagrama càrrega-deformacions i mòdul 
d’elasticitat. Inclou desplaçament a l’obra, mostreig i transport al laboratori. Totes les operacions es 
realitzen segons normes norma UNE-EN ISO 6892-1.

110,00.-€

D-02-03 Assaig de doblegat i desdoblegat d’una proveta d’acer en barra corrugada per armar incloent 
desplaçament a l’obra, mostreig i transport al laboratori segons normes UNE 36068.

60,00.-€

D-02-04 Assaig de doblegat simple d’una proveta d’acer en barra corrugada per armar incloent desplaçament a 
l’obra, mostreig i transport al laboratori, totes les operacions segons normes UNE 36068.

55,00.-€

D-02-05 Determinació de les característiques geomètriques d’una proveta d’acer en barra corrugada per armar 
incloent desplaçament a l’obra, mostreig i transport al laboratori, totes les operacions segons normes 
UNE 36068.

110,00.-€

D-02-06 Assaig complet amb malla electrosoldada, incloent tracció, doblegat-desdoblegat, doblegat simple, 
característiques geomètriques i desenganxament d’un nus segons normes UNE. UNE-EN ISO 15630-2.

350,00.-



L'ADV # ARQUITECTURA034

INTEGRACIÓ A L'ENTORN
EL NOU L'ABARSET · GRANDVALIRA/EL TARTER · CANILLO

Text: Gonzalo Dávila, David Alayeto, Christian Orcin, Itziar Gavaldà  i redacció · Fotos: GRANDVALIRA · ADV

L’après ski de Grandvalira, L'Abarset 
reneix amb més força que mai oferint una 
experiència única que fusiona gastronomia, 
música i lleure. 

El mestissatge dels diferents estils de vida 
juntament amb un concepte diferent de 
l’oci, creen la filosofia del nou Abarset. 

En un nou marc arquitectònic sorprenent 
per la seva contemporaneïtat, es 

conjuguen la bellesa i la integració amb 
l'entorn. 

Vista la importància del context geogràfic, 
visual i de sostenibilitat, el repte per la 
realització d'aquest edifici es va traduir en 
combinar la complexitat de diversos punts: 
la importància de la integració de l'edifici al 
seu entorn natural, l’eficiència energètica, 
l’accessibilitat, el disseny de l’espai i altres 
aspectes tècnics com la sonorització.
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L’ARQUITECTURA

La primera dificultat és la seva 
situació geogràfica: un vessant 
de muntanya amb forts pendents 
que arriben fins a la vall, i que 
obliguen l’adaptació al terreny tot 
respectant la natura que l’envolta. 

Aquesta conjuntura va obligar 
a realitzar un estudi molt 
complex sobre la integració de la 
volumetria, la tria dels materials 
més adequats i harmoniosos, 
buscant en el resultat final una 
completa integració tècnica i 
estètica.

En la construcció de l’edifici 
s’ha complert el nou reglament 
energètic de l'edificació. 

Els vidres que conformen l’edifici, 
de triple vidre, i els aïllaments 
utilitzats, estan destinats a millorar 

LA INTEGRACIÓ DE 
LA VOLUMETRIA I LA 

TRIA DELS MATERIALS, 
BUSQUEN UNA 

COMPLETA INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA



l'eficiència energètica de 
l'espai, reduint les pèrdues de 
calor interior i l'entrada exterior 
d’aire fred, aconseguint una 
temperatura interna estable 
durant tot l'any.

El sistema de manteniment 
de la temperatura de confort, 
s'assoleix amb el sistema 
de cogeneració de Feda - 
Ecoterm. 

És més respectuós amb el 
medi ambient i té una de 
les petjades de carboni més 
baixes amb relació a altres 
sistemes. 

Per obtenir aquesta 
temperatura de confort, també 
s’utilitza terra radiant a baixa 
temperatura i un sistema de 
ventilació de doble flux amb 
recuperador de calor d’alta 
eficiència.

L'aprofitament tèrmic de 
l'edifici soterrat, i també 
la creació d'una coberta 
enjardinada, contribueix 
notablement a l'eficiència 
desitjada, i s’integra 
naturalment amb l'entorn.

Un altre element per 
aconseguir un edifici més 
eficaç ha estat un enllumenat 
LED amb alt rendiment i baix 
consum.

S’han creat espais per a la 
comoditat dels seus treballadors, 
com vestidors, menjadors 
i sales.  La senyalística de 
l'Abarset s'ha dissenyat seguint 
els criteris d'accessibilitat 
universal amb la metodologia 
Clear Code Architecture® 
garantint la seva comprensió per 
totes les persones. D'aquesta 
manera Grandvalira demostra 
el compromís amb els seus 
treballadors i clients, assolint 
un alt nivell de responsabilitat 
corporativa.

039L'ADV # ARQUITECTURA



L’ESPAI INTERIOR

La inspiració que evoca 
el disseny d'interiors del 
projecte, és la combinació de 
la bellesa de les muntanyes 
d'Andorra, amb la llum, el 
paisatge i la cura dels detalls 
més minuciosos amb un nou 
toc avantguardista-tecnològic 
però atemporal.

L’Abarset ha experimentat 
una evolució en el transcurs 
dels anys, les modes i 
les tendències actuals, 
experimentant amb noves 
idees fins arribar a aquest 
nou concepte d'oci que 
aconsegueix l'equilibri 
perfecte entre el dia i la nit, 

creant un oasi d'entreteniment 
amb diferents càpsules de 
negoci. 

Capaç d´oferir simultàniament 
àmplies vistes des de l´interior 
i integrades façanes des de 
l´exterior. 

Tot amb tocs orgànics 
característics de les 
muntanyes, envoltat de neu i 
d’una vegetació espectacular, 
amb espais íntims però 
multifuncionals.

El concepte del nou Abarset 
és una miscel·lània entre 

materials nobles i naturals 
amb un toc sofisticat i alhora 
naïf, que aporten calidesa, 
elegància i avantguarda.

L'harmonia aconseguida entre 
els diferents espais, capturant 
la seva bellesa natural, i 
combinat amb el disseny 

L'ADV # ARQUITECTURA040



L'ADV # ARQUITECTURA042 043L'ADV # ARQUITECTURA042

L’ABARSET HA 
EXPERIMENTAT AMB NOVES 

IDEES FINS ARRIBAR A 
AQUEST NOU CONCEPTE 
D'OCI QUE ACONSEGUEIX 

L'EQUILIBRI PERFECTE 
ENTRE EL DIA I LA NIT



A l'espectacular espai 
resultant de la connexió entre 
la pista principal i el restaurant, 
es caracteritza pels seus 
volums, per la seva integració 
a l'interior oferint aquest 
atractiu especial.

A més d'irrepetibles llocs 
funcionals que permeten 
canviar i adequar-se a les 
necessitats del moment, 
utilitzant diferents nivells 
d'alçades a mode amfiteatre i 
altres espais més privilegiats 
com el VIP, creats per donar 
exclusivitat als clients.

L'espai i el mobiliari ha estat 
minuciosament dissenyat 
per a la seva practicitat i 
sense deixar de banda el 

disseny conceptual, amb línies 
contemporànies, tons naturals 
i fustes nobles, tant a l'exterior 
com l'interior.

044 045L'ADV # ARQUITECTURA

interior, dóna com a resultat 
aquest impactant projecte 
que emociona el visitant.

El resultat d'aquesta fusió 
són llocs únics amb formes 
orgàniques aplicades 
a diversos elements 
decoratius com taules, 
cadires, taules auxiliars, etc. 

UNA IL·LUMINACIÓ DE BAIX 
CONSUM, COMBINANT 

LA  LLUM AMBIENTAL DE 
SOSTRES I PARETS AMB 

LÀMPADES D'UN DISSENY 
PROPI I EXCLUSIU



El disseny ha aconseguit 
crear màgia en els elements 
constructius: pilars que es 
converteixen en làmpades 
amb branques; l'escala de 
connexió entre plantes amb 
parets orgàniques, revestides 
amb mantes de pèl, que ens 

cobreixen en un dia més fred; 
elements orgànics naturals 
com arrels que ens serveixen 
de taules de suport i ens fan 
sentir la natura; espelmes d'oli 
en bols de roca natural que 
simulen la muntanya, etc.

La il·luminació és un altre 
element decoratiu molt 
cuidat, perquè crea un encant 
especial a cada ambient. 
Aporta atmosferes als espais 
fets a mida, introduint un 
sistema d'il·luminació de baix 
consum energètic, combinant 
simultàniament una estudiada 
llum ambiental de sostres 

i parets, amb un cúmul de 
càlides làmpades d'un disseny 
propi i exclusiu. Creant així 
una infinitat d'entorns càlids 
i acollidors que ofereixen 
al visitant descobrir els 
múltiples llocs que acull el nou 
local: una nova dimensió de 
generositat, i un autèntic delit 
per als sentits.

L'ADV # ARQUITECTURA046 047L'ADV # ARQUITECTURA046
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sonora resultant de la suma 
complexa dels altaveus del 
sistema de sonorització. 

L’estudi va permetre predir 
l'impacte acústic del sistema 
de so, i fer ajustaments in 
situ perquè la nova ubicació 
de l ‘espai no suposés cap 
alteració acústica a l'entorn, 
respectant així el cadastre 
sonor ja existent.

L’Abarset també incorpora la 
primera instal·lació de tanc 
de cervesa a tot Andorra, 
amb un treball d'innovació i 
excel·lència tecnològica on 
s'han instal·lat 2,5 km de 
canonades, per abastir les 

6 aixetes de Cervesa. Es 
transporta en fred directament, 
des de la fàbrica als tancs, on 
es conserva perfectament. 

Un sistema pioner de cerveses 
San Miguel, que desenvolupa 
des del 1997. 
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EL TARTER · GRANDVALIRA
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GONZALO DÁVILA · ECODISSENY

PROPIETAT DELEGADA:  JORGE VITULLO

ENGINYERIA D’ESTRUCTURES:

GUILLEM VALDÉS ENGINYER CONSULTOR

DISSENY CONCEPTUAL 

I DISSENY D'INTERIORS: 

DAVID ALAYETO · DREAMUP DESIGN

ACCESSIBLITAT UNIVERSAL: 

PMMT ARQUITECTES

CONSTRUCTORA: CEVALLS 

LA SONORITZACIÓ I ALTRES 
ASPECTES TÈCNICS

El criteri de la integració amb 
el paisatge i el respecte per 
l'entorn, no només s'ha seguit 
en arquitectura i interiorisme, 
sinó que es manté aquest 
compromís amb altres aspectes 
del projecte, com la del sistema 
de sonorització del qual s'ha 
fet càrrec D&B Audiotechnik 
a través de l'empresa Onlive 
Lighting. 

D&b és un sistema de 
sonorització  alemany, que 
a banda de ser una de les 
marques més reconegudes 
per la seva qualitat de so entre 
tècnics i artistes, compleix tots 
els protocols de sostenibilitat 
en els seus processos de 
fabricació. 

A més, van entendre molt bé el 
concepte del recinte que havia 
de ser l’Abarset, i juntament amb 
el disseny tècnic del sistema, 
van elaborar un estudi d'impacte 
acústic amb el programari 
NoizCalc. 

Concretament, aquest 
programari analitza la pressió 

L'ADV # ARQUITECTURA048
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i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos amb la innovació al nostre país
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SERRALLERIA JCJC  
FERRO · ALUMINI · INOX

 · FABRICACIÓ DE PORTES I AUTOMATISMES 
· SERVEI DE MANTENIMENT

Fiter i Rossell 45, PB  · AD700 Escaldes-Engordany
Tel. 867 012 · Mob. 325 379 · serralleriaj.c@andorra.ad
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C/ dels Hortals 8 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · engas@engas.net · Tel. 738121

Calidesa als espais



Plaça Príncep Benlloch, 5
AD500 Andorra la Vella
(+376) 822 397
canmanel@andorra.ad

T R A D I C I Ó  I  I N N O V A C I Ówww.restaurantcanmanel.com

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
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24h
AVARIES
838 000



TEXT: XAVIER ORTEU
FOTOS: MARIA TERRISSE · ADV

Tot projecte és un 
viatge. 

I aquest viatge va 
començar quan el 
Carles Flinch em va 
dir que tenia al cap, 
portar Can Manel a 
Cal Cintet (obra en la 
qual nosaltres estàvem 
treballant), i que volia 
parlar amb nosaltres 
del projecte del nou 
restaurant.

Coneixia poc al Carles. 
Sabia que era un gran i 
reconegut professional, 
que era obert, 
extravertit i creatiu, i 
sobretot (i això ho sabia 
del cert) que cuinava 
molt bé. Havíem gaudit 
molts cops de Can 
Manel, un restaurant 
familiar que es trobava 
a Ciutat de Valls i que 
havia estat fundat 
l’any 1979 pels pares 
del Carles, el Manel 
Flinch i la Pepita Font, 
i actualment dirigit pel 
Carles i l’Anna Garcia, 
la seva dona. Un espai 
culinari de referència al 
país, gràcies a la seva 
cuina de qualitat.

061

EL VIATGE 
DELS SENTITS

NOU RESTAURANT CAN MANEL

L'ADV # ARQUITECTURA060
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Ens vam reunir amb ell i 
l’Anna i ens van explicar 
quines eren les seves 
necessitats, i les tenien 
molt clares: la cuina 
havia de ser el centre 
del restaurant, una cuina 
oberta i generosa, reflex de 
la personalitat del Carles. 

S’havia de mantenir 
l’essència de Can Manel 
però en un espai més 
cèntric, més gran, més 

original, tot conservant 
la qualitat del menjar i el 
bon servei al client que 
els havien fet reconeguts 
per més de 40 anys. Ens 
vam entendre molt bé i de 
seguida van confiar en el 
nostre treball.

Coneixíem molt bé l’espai 
on es situaria el nou 
restaurant, ja que en 
aquells moments estàvem 
fent la reconstrucció de Cal 
Cintet, un dels edificis més 
emblemàtics del conjunt 
històric i arquitectònic de la 
Plaça Príncep Benlloch. 

Sabíem bé que la signatura 
de Can Manel, era una 
cuina basada en els 
elements tradicionals, però 
que alhora s’actualitzava i 
experimentava amb nous 
productes, una cuina 
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servida o dels comensals, 
que es va estenent en 
espais diferenciats al llarg 
del restaurant, on hem 
tingut especial cura en què 
sigui flexible i acollidora 
alhora, contrastant la llum, 
la natura i la pedra per 
donar-hi una personalitat 
única, com la cuina del 
Carles.  

El nou Can Manel aporta 
una nova experiència als 
clients, tenint com a punt 
central una cuina totalment 

oberta que permet una 
relació més directa entre 
els cuiners i els comensals. 

Com ja he dit, la cuina 
havia de ser el centre 
d’atenció del nou 
restaurant, i la major part 
dels esforços del projecte 
es van concentrar en 
aquest punt, principalment 
en el piano gastronòmic 
(l’espai central de cocció), 
que és el veritable “Ferrari” 
del Carles, com li agrada 
dir-li. 

honesta i que respecta els 
ingredients i els costums 
culinaris. I ara sabíem 
quines idees tenien el 
Carles i l’Anna pel seu 
restaurant.

Amb aquests ingredients, 
la il·lusió per treballar-hi i la 
responsabilitat que sempre 
sentim amb cada projecte 
en què treballem, el resultat 
havia de ser “boníssim”. 

Entremig han passat moltes 
coses, algunes de les quals 
ni ens podíem imaginar al 
començament (com que 
ho faríem envoltats per 
una pandèmia mundial), 
i d’altres que hem hagut 
de gestionar com ho 
fem habitualment: obres, 
terminis, imprevistos, 
pressupostos...

Des de l’equip d’arquitectes 
que conformem Orteu 
Riba arquitectes vam 
conceptualitzar el projecte 
buscant un espai que 
combinés la tradició i la 
modernitat, respectant 
l’herència de l’antic Can 
Manel, emfatitzant el 
protagonisme del xef i el 
seu equip i oferint intimitat 
als clients del restaurant, 
esdevenint un viatge 
gastronòmic per a tots els 
sentits.

El projecte s’estructura 
en dues zones clarament 
diferenciades: la de 
servei, formada per la 
cuina i els seus espais de 
recolzament, s’adapta a la 
practicitat, funcionalitat i 
comoditat d’utilització dels 
treballadors. I l’altra, la zona 

"UNA IL·LUMINACIÓ 
MÉS INTENSA EN LA 
CUINA I EN LA ZONA 

DE BARRES, ON EL XEF 
INTERACCIONA AMB ELS 

COMENSALS”

065L'ADV # ARQUITECTURA064
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"ALS MATERIALS 
EMPRATS ES REFLECTEIX 

LA BARREJA ENTRE 
TRADICIÓ I MODERNITAT 

QUE RESPIREN LA 
HISTÒRIA I LA CUINA DE 

CAN MANEL”

Això es reforça amb una 
il·luminació més intensa 
en aquest espai i en la 
zona de barres, on el 
xef interacciona amb els 
comensals.

En general, el caràcter del 
restaurant havia de ser 
elegant, clàssic, atemporal, 
càlid, relaxat i íntim. 

Com en tots els nostres 
projectes, vam posar 
especial atenció en 
l’acústica (poques coses 
molesten més que un 
restaurant on no es pot 
parlar) i la llum, doncs no 

volíem que res distragués 
l’experiència culinària 
que venien a gaudir els 
comensals. 

El sistema d’il·luminació, 
format per uns carrils 
magnètics que permeten 
l’adaptació a diferents 
configuracions i 
agrupacions de taules, es 
combina amb les tonalitats 
fosques i atenuades, 
contrastant amb el vestit 
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Manel ha estat un viatge 
increïble, inoblidable i ple 
de somriures i anècdotes 
que es quedaran per 
sempre amb nosaltres. 
Us podem ben dir que en 
Carles i l’Anna han estat els 
millors companys i copilots 
i que ha estat un plaer: 
són persones obertes, 

alegres, treballadores i 
que saben gaudir de la 
vida. Aquest viatge tot just 
comença, però sens dubte 
ha començat trepitjant 
molt fort, doncs des que 
va obrir les seves portes el 
setembre passat ha estat 
un èxit gegant, amb taules 
plenes i llistes d’espera. 

Està de més dir, que a més 
de sentir-nos orgullosos, 
això ens fa molt, molt 
feliços. 

PROJECTE: CAN MANEL / CARLES FLINCH

ANDORRA LA VELLA

ARQUITECTE: ORTEU RIBA ARQUITECTES

CONSTRUCTORA: AUXINI

blanc de les taules i dels 
cuiners, aportant així 
protagonisme al xef i a la 
creació dels seus plats.

En l’elecció dels materials 
emprats també es reflecteix 
la barreja entre tradició i 
modernitat que respiren la 
història i la cuina de Can 
Manel. Per una banda, 
s’han utilitzat materials 
tradicionals del país: la 
pedra, la fusta i el ferro, 
que aporten calidesa 
i et deixen saber que 
et trobes en un edifici 
històric d’Andorra.  I alhora 
també està molt present 
la tecnologia de punta, no 
només en la domòtica que 
controla la llum i el so, sinó 
especialment a la cuina i 
a les barres, que compten 
amb un sistema que permet 
cuinar directament a sobre 
d’una taula de ceràmica.  

Pels professionals que 
hem format part d’aquest 
projecte, treballar a Can 
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Av. Dr. Mitjavila, 17 · Baixos / AD500 Andorra la Vella / (+376) 835 200 / 835 260 / info@orteuriba.com / www.orteuriba.com /  @orteuriba _ arquitectes www.auxini.adC/ Prat de la Creu 85, planta primera · AD500 ANDORRA LA VELLA   ·  T 868055 · auxini@andorra.ad           

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NOU RESTAURANT CAN MANEL · CARLES FLINCH
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Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

Tapisseria  ·  Cortinatges  ·  Estors  ·  Roba per a la llar · Subministraments tèxtils per a l’hosteleria
Av. Príncep Benlloch, 28 · Edifici Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel. 820 416 · info@decobigorda.com   · www.decobigorda.comT 722 405 · C. DE LA PLANA, S/N · AD500 SANTA COLOMA · marmesa@andorra.ad

C/ de l’Alzinaret, 5 · AD500 Andorra la Vella 
Tel. +376 75 00 75 · andorra@gruporull.com · www.gruporull.com
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Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 Andorra la Vella · Tels. 827 777 · agrupsa@agrupsa.com

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    
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Tel. +376 831 000
ENS TROBARÀS A
PYRÉNÉES & ILLA CARLEMANY

Estovalles i tovallons, sempre nets!
Servei de bugaderia per a la restauració

COL·LABOREM AMB CAN MANEL

VESTUARI LABORAL

SANITAT
HOSTELERIA
UNIFORMES

ALTA VISIBILITAT
INDUSTRIA

EPI’S

TRUCA’NS
+(376) 868 660
www.mapesavestuarilaboral.com

Av. Tarragona, 99
AD500 – Andorra la Vella

botiga@mapesa.ad

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



El nou edifici de l’escola de 
segona ensenyança de la 
Margineda, té com a punt 
de partida: una ampliació de 
l’institut ja existent, àmplies 
aules d’uns 60 m², sanitaris 
nous, accessos propis, i 
complir amb les normes 
d’accessibilitat. L’estructura 
del nou edifici està preparada 
per suportar una ampliació 
futura, d’una planta més.

La construcció continua amb 
el criteri establert en l’antiga 
edificació: mantenir unes 
pastilles rectangulars d’aules, 
alineades amb les corbes de 
nivell del pendent.

Text:  redacció · Fotos: Adv
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CONNEXIÓ
GEOMÈTRICA

AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE BATXILLERAT DE LA MARGINEDA
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Per començar, un dels condici-
onants principals en el procés 
constructiu, van ser el de res-
pectar els terminis escolars per 
acabar el projecte, i el fet de tre-
ballar mentre l’escola estava en 
funcionament.

Una de les bases del programa 
funcional era la connexió dels 

dos edificis: aquesta, s’ha fet 
a nivell de la planta baixa de 
l’edifici existent. Connectant 
el nou volum pels seus dos 
extrems, mitjançant rampes 
accessibles, ja que la cota de 
l’edifici principal i la de l’ampliació 
no era la mateixa. Per aquest 
motiu, en un dels extrems de 
l’edificació actual s’ha hagut de 

forjar un doble espai i en l’altre 
extrem s’ha aprofitat una zona 
de terrassa per a fer una galeria 
de comunicació.

La façana ha quedat condiciona-
da per una de les premisses de 
la construcció: tenir una alçada 

sota la planta baixa de 5 metres,  
per tal de permetre el pas de ve-
hicles especials o pesats. Això 
ha obligat a fer una estructura 
metàl·lica tipus pont, que perme-
ti crear grans obertures per a les 
aules, i així, aprofitar l’orientació i 
la il·luminació natural. 
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El programa funcional, aprofita 
els espais que es creen per la 
connexió amb el volum existent, 
per dotar el nou equipament de 
zona de serveis, escala de comu-
nicació vertical i ascensor adaptat. 

Hi ha un total de 7 aules, dues 
petites d’uns 30 m², 4 de 60 m², 
i una de música de 70 m². 

La planta -1 de l’edifici, està des-
tinada a l’accés i al magatzem.

El nou edifici, en un dels ex-
trems, es troba recolzat sobre un 
basament de formigó revestit de 
pedra, com a l’edifici existent; i 
l’altre, sobre un “arbre” format de 
pilars de formigó.

El projecte compleix amb la re-
glamentació actual d’eficiència 
energètica, i disposa d’aïllaments 
de gruixos de 25 a 30 cm en tot 
l’envolupant de l’edifici.

L’edifici té un aspecte contem-
porani i està acabat amb un sis-
tema d’aïllament tèrmic (SATE). 
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“L’EDIFICI, ES TROBA 
ASSENTAT EN EL 

PROMONTORI QUE S’ALÇA 
SOBRE LA BALMA DE 

LA MARGINEDA, I ESTÀ 
ORIENTAT PER APROFITAR 

EL MÀXIM D’HORES DE 
LLUM NATURAL”
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sostres són panells insonoritzats 
d’encenalls de fusta. 

A nivell de seguretat contra-in-
cendis, s’ha verificat que la zona 
ampliada compleixi els requisits 
d’evacuació sense penalitzar a la 
resta de l’edifici, amb el qual com-
parteix vies d’evacuació. 

Els equips de detecció i extinció 
s’han projectat com una extensió 
dels existents tot donant compli-
ment a la normativa tant en els 

Les aules són molt àmplies i dià-
fanes, amb el sostre a dos nivells, 
per aprofitar millor la llum natural 
de les grans finestres. L’aula de 
música, s’ha situat al final de l’edi-
fici, per minimitzar les possibles 
molèsties sonores a la resta, i 
s’han reforçat els tancaments per 
millorar l’aïllament acústic. Les 
portes són de la marca CARRÉ, 
revestides amb taulers fenòlics, 
d’un atractiu color groc.

Els acabats interiors de les aules i 
passadissos estan realitzats amb 
paviment de terratzo polit, les pa-
rets són de placa de guix, i els fals 

"LES AULES ESTAN 
ORIENTADES A SUD – SUD 

EST, I ELS PASSADISSOS DE 
COMUNICACIÓ ORIENTACIÓ 

NORD, ACONSEGUINT 
OPTIMITZAR L’ENTRADA DE 

LLUM NATURAL A LES AULES”

085L'ADV # ARQUITECTURA
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espais ampliats com en el con-
junt de l’edificació.

Per a la climatització i renovació 
dels nous espais, s’ha instal·lat un 
equip autònom que integra les 
dues funcions, tipus Roof-Top.
La base d’aquest equip és una 
bomba de calor reversible. Per 
tal de millorar l’eficiència ener-
gètica de la instal·lació, l’equip 
incorpora la funció free-cooling 

que permet l’entrada directa d’ai-
re de l’exterior quan la tempera-
tura és l’adient. També regula el 
nivell d’aire renovat de les aules, 
en funció dels nivells d’ocupació 
gràcies a la incorporació de son-
des de CO2. 

PROJECTE: AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE 

BATXILLERAT DE LA MARGINEDA

ARQUITECTE: PERE ESPUGA / ENGITEC

CONSTRUCTORA: LOCUBSA 

“LES FINESTRES 
INSTAL·LADES SÓN 

D’ALUMINI DE LA MARCA 
SCHUCO, SÈRIE AWS 75.SI, 
PRACTICABLES EXTERIORS 

I DE TRIPLE VIDRE”
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engitec@engitec.ad
www.engitec.ad

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

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

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos 
   i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica

- Climatització,  lampisteria
- Gas
- Seguretat 
   contra incendi
- Sistemes de seguretat
- Audiovisuals
- Sanejament, depuració
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C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza) · AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11 · locubsa@locubsa.com

www.locubsa.com

Empresa constructora de l’Ampliació del Centre de Batxillerat de la Margineda

PROTECCIÓ PASSIVA 
CONTRA EL FOC

IGNIFUGACIÓ 
D’ESTRUCTURES

INSTAL·LACIÓ 
D’AÏLLAMENTS TÈRMICS

TRACTAMENTS 
ANTICORROSSIUS

C. Maestro Serrano, 3
46380 Cheste · Valencia · Espanya

contacto@procaval.es
961 326 067 www.procaval.es

Ctra. de la Comella, ed. Encorces, 6a pl.,  local 602 · Tel. +376 810 022 · AD500 Andorra la Vella
delgadoinstallacions@andorra.ad · www.delgadoinstallacions.com
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Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE I IMPERMEABILITZACIONS

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
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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:

SERRALLERIA INDUSTRIAL

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

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

Panys, dispositius 
antipànic i tancaportes

Portes 
tallafocs

www.bellacer.com

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com

AV. SANTA COLOMA 60

ANDORRA LA VELLA 

AD500 ANDORRA 

T +376 807085

tresestudi@tresestudi.com 

www.tresestudi.com

Feel  the designFeel  the design

PORTES RF
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Text: Marc Monegal / MM ARQUITECTURA · Fotos: ADV

Per realitzar el projecte, un dels principals arguments 
pel plantejament inicial va ser el de l’anàlisi del projecte 
preexistent i el perquè de les seves característiques. 
La proposta arquitectònica d’edifici existent, tractava 
d’un centre Escolar totalment tancat sobre si mateix. 
Amb una voluntat clara de negar-se en relació a l’espai 
del seu entorn i bolcar-se totalment en la creació d’un 
espai interior central, sorgit de la seva pròpia volumetria. 
Les grans vidrieres interiors, presents a totes les seves 
façanes contrastaven clarament amb les seves façanes 
externes, molt opaques a tot el seu perímetre, tot i la 
bona orientació de la qual gaudien algunes.
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COMPONENT 
HORITZONTAL

ESCOLA ANDORRANA DE SEGONA ENSENYANÇA DE SANTA COLOMA I DEL ROC
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Vam entendre ràpidament, 
que això obeïa a una sin-
gularitat d’aquell entorn i 
que havia de ser present a 
la zona a l’època de cons-
trucció del centre escolar. 
Aquesta zona urbana era 
molt industrial (encara ara 
ho és força), molt desarti-
culada urbanísticament i 
amb un entorn força hostil, 
tan per a vianants com de 
manera visual.

Val a dir, que amb els can-
vis urbanístics realitzats els 
últims anys  – tractament 
per a vianants del passeig 
del riu, implementació de 
diversos espais pel gaudi-
ment públic, actualització 

L'ADV # ARQUITECTURA096

“COLORS SINGULARS I 
VOLUMS PODEROSOS 

QUE FAN QUE L’EDIFICI 
GUANYI PRESÈNCIA 

DINS EL SEU ENTORN” 
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i remodelació dels espais del 
viari públic del voltant, inici 
d’una implantació a la zona, de 
cert nivell d’immoble residen-
cial... Aquesta, realment, havia 
canviat ja, el seu caràcter.

Vist això doncs, vam pensar 
que aquesta voluntat inicial de 
l’edifici original, es podia girar 
i que aquest, amb la nostra 
intervenció, comencés a re-
lacionar-se d’una forma més 
oberta amb el seu entorn. 

És per això, que des d’un inici, 
la nostra proposta, es va plan-
tejar molt més transparent i 
amb grans zones vidriades. 

També, inclús volumètrica-
ment, amb una presència de 
molta més força. Amb mate-
rials com els panells d’alumi-
ni de colors a la façana de la 
zona ampliada així com amb 
fusta sintètica a la part que 
correspon a la nova entrada.
Els grans volums de façana, 
ja no es plantejaven amb una 

geometria i acabat poc relle-
vants sinó que la vam voler 
realitzar amb colors singulars 
i volums poderosos que fessin 
realment, que l’edifici guanyés 
presència dins el seu entorn i 
fos també part generadora de 
l’espai públic, tant físicament 
com de forma visual.  En defi-
nitiva, dissenyar unes formes 
per la pell de l’edifici, que el 
dotessin d’un fort caràcter a 
la vegada que es complia amb 
els requeriments i necessitats 
del nou centre escolar.   

XALET TORB · ESCÀS

FAÇANA 
ONDULANT
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Tot i això, val a dir que en para-
l·lel als anteriors raonaments i 
anàlisis, el plantejament inicial 
va voler que conservés al mà-
xim, les directrius compositives 
principals de l’edifici original, i 
així, dotar a la seva nova vo-
lumetria, d’una component ar-
quitectònica que harmonitzés 
i recordés, d’alguna forma, a 
l’arquitectura preexistent al 
Centre Escolar. 

És per aquesta raó que es va 
pensar, des d’un inici, de tre-
ballar la seva imatge des de la 
potencialització de la compo-
nent horitzontal.

Ja fos en la seva volumetria 
principal, com en els buits (es-
pai de les finestres) dissenyats.

Aquest manteniment d’una 
cerca “component horitzontal” 
dins d’aquesta nova volume-
tria, principalment a orientació 
sud-est, permetia que aquesta 
façana principal, per ella ma-
teixa, ja realitzés, mitjançant 
voladissos i viseres, un primer 
control solar passiu adequat.

"PER DONAR UN GRAU 
DE CALIDESA SUPERIOR 

S’HA TREBALLAT DE 
FORMA IMPORTANT AMB 
EL CONTROL DE LA LLUM, 
TANT LA NATURAL COM 

L’ARTIFICIAL"

L'ADV # ARQUITECTURA0100
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Per altra banda, un segon 
objectiu important de la pro-
posta, és que es volia dotar a 
l’escola, d’uns àmbits amb un 
nivell més alt de calidesa. Era 
obvi també, que el centre ori-
ginal, mantenia una estètica 
interna força dura, entenem 
que seguint directrius d’aque-
lla època, i que la voluntat del 
nou projecte volíem que fos 
diferent també en aquest as-
pecte. 

És per això, que per donar un 
grau de calidesa superior als 
interiors del centre escolar, 
s’ha treballat de forma impor-
tant amb el control de la llum, 
tant la natural com l’artificial.

Pel que fa al tractament dels 
materials, a l’interior s’han 
col·locat materials tipus “com-
posite” i resines sintètiques 
termo-endurides de diferents 
colors i textures, prioritzant 
les d’imitació fusta. 

Tots aquests materials s’han 
utilitzat, sempre, amb la pre-
missa a l’horitzó, de què tin-
guessin un manteniment for-
ça baix, una llarga vida útil i un 
cicle de reciclatge complet.

Finalment, en la realització 
d’aquest projecte, es va va-
lorar també, i de forma molt 
important, un tercer objectiu: 
definir un programa funcio-
nal adequat als nous requeri-
ments de l’escola. 

Per assolir-lo, la decisió més 
important que es va prendre, 
va ser la de què les comuni-
cacions, tant verticals com 

horitzontals, es realitzessin de 
la forma més directa i fluïda 
possible. 

Així doncs, aquesta decisió es 
va reflectir en la creació d’un 
nou espai de circulació horit-
zontal a cada planta (passa-
dís) i una nova zona de circu-
lacions verticals a la zona de 
l’actual entrada nord. 

En aquesta zona, i per poten-
ciar-la, també es va “reciclar” 
l’espai d’un dels actuals as-
censors, per fer-lo arribar fins 
a la quarta planta. 
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AMPLITUD I 
FUNCIONALITAT

REFORMA DE LA PLANTA BAIXA 
I LA 1A I 2A PLANTA DEL COMÚ 
D’ESCALDES-ENGORDANY

Text: redacció · Fotos: ADV

Després de la remodelació de la façana 
de l’edifici administratiu del Comú 
d’Escaldes – Engordany, on es va assolir 
l’eficiència energètica i la millora 
estètica i compositiva, i els treballs 
de reforma de la cinquena planta, 
on es va realitzar una redistribució 
més funcional dels espais; i ara s’ha 
finalitzat la remodelació de la planta 
baixa, la primera i la segona planta de 
l’edifici comunal.

"S’HA INSTAL·LAT 
UNA GRAN LÀMPADA 

CONTEMPORÀNIA 
DE GRAN VOLUM, ON 

ES PROJECTARAN 
AUDIOVISUALS."
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Els treballs han permès una 
redistribució dels espais més 
funcional. 

D’aquesta manera la planta bai·
xa consta de vuit punts d’aten·
ció al públic (tràmits), una sala 
central destinada a les instal·
lacions informàtiques i el hall. 

En aquesta zona s’ha col·locat 
una làmpada contemporània 
de gran volum i en la qual es 
projectaran imatges sobre les 
activitats del Comú, en l’espai 
gran que es genera a causa de 
la distribució existent. 

Al sostre, d'on està suspesa la 
làmpada, trobem un gran plafó 
de llum, i les parets perimetrals 
del centre neuràlgic estan su·
aument banyades amb tires led.

Les parets, el sostre i les taules 
són de color blanc per aportar 
amplitud i al revestiment del sòl 
s’ha col·locat gres porcellànic 
amb diferents acabats, parquet i 
pissarra, que delimiten les zones. 

El sostre del hall és acústic i el 
seu disseny permet la millora 
del confort acústic, evitant res·
sons, reverberacions o resso·
nàncies.

S’han reformat totes les esca·
les des de la planta baixa fins la 
cinquena planta amb un acabat 
de gres porcellànic de pissarra.

L'ADV # ARQUITECTURA0110



La primera planta consta de 
tres despatxos, que conformen 
el departament de recursos 
humans i el de cultura, que ac·
tualment són molt més amplis. 

També incorpora un petit lo·
cal d’informàtica, un de ne·
teja, els banys i un office, on 

s’ha construït una terrassa 
amb barana de lames per no 
trencar amb l’estètica de la 
façana.

En algunes sales s’ha utilit·
zat llum general amb panells 
led que creen una il·luminació 
uniforme en tota la zona.

L'ADV # ARQUITECTURA0112 0113L'ADV # ARQUITECTURA

EN LA REFORMA, S'HAN INCORPORAT ESPAIS NOUS (TERRASSA, 
OFFICE...) PER MILLORAR LES CONDICIONS DELS TREBALLADORS. 
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La segona planta inclou el 
grup de treball de secretària 
jurídica, el de comunicació i el 
de protocol. A més, trobem el 
despatx del secretari general, 
els dels cònsols major i me·
nor, el del cap de comunica·
ció i una sala de reunions. Per 
últim, trobem una recepció, 
sala d’espera, local destinat 
a instal·lacions informàtiques, 
sala de neteja i banys. 

La segona planta té un total 
de 292 m².  S’ha guanyat es·
pai als despatxos, donant sen·
sació d’amplitud i el passadís 
ha quedat més reduït.

El vidre perimetral que rodeja 
la planta, s’ha recobert amb 

PROJECTE: REFORMA PLANTA BAIXA, 1a I 2a · COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

ARQUITECTURA: DEPARTAMENT D'URBANISME · COMÚ D'ESCALDES-ENGORDANY

ENGINYERIA D'ESTRUCTURES: XAVIER BEAL · ENGINYERIA D'INSTAL·LACIONS: JAVIER JIMENEZ TIERNO

CONSTRUCTORA: EDICOM 

vinil translúcid, imprès en blau, 
amb una vista aèria de la par·
ròquia, amb una gran trama, 
donant un aspecte pop·art.

Properament, es reformaran 
altres espais de l’edifici perquè 
tot quedi homogeni i segueixi la 
mateixa línia funcional. 

L'ADV # ARQUITECTURA0114



ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
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Verge del Pilar, 10 - Edifi ci Ego, 1r · AD500 Andorra la Vella · T. 86 86 80  ·  info@edicomconstructors.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

enginyeria d’estructures

av. Fiter i Rossell, 23 - AD700 Escaldes-Engordany - Principat d’Andorra  · T (376) 864 720 -  bealaec@bealaec.com
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La demanda inicial consistia 
en reformar un espai a la 
segona planta de l’edifici del 
telecabina de Canillo, amb 
la finalitat de traslladar les 
motocicletes que s’estaven 
exposant a l’espai situat al 
costat de l’Església de Sant 
Joan de Caselles. L’espai 
final comparteix la recepció 
de visitants amb l’entrada de 
l’espai Galobardes, que acull 
obres de l’artista Francesc 
Galobardes i ocupa 300 m², 
entre les zones de custòdia i 
exposició.
La construcció de la galeria 
forma part d’un procés 
d’intervenció integral 
executat per fases en l’edifici 
del telecabina de Canillo. La 
finalitat del projecte és la de 
resoldre circulacions, usos, 
patologies de l’edifici, etc.

ESPAI MUSEÍSTIC
MUSEU DE LA MOTO  I ESPAI GALOBARDES · CANILLO

Text: ENGITEC / Anna Fresno  / Redacció ·   Fotos: ADV
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«S’HA OPTAT PER 
EMPLAÇAR LES PECES 
EN UN ESPAI NEUTRE, 
TOT ENVOLTAT D’UN 

PERÍMETRE SOBRE EL 
QUAL S’EMPLACEN 

ELEMENTS DECORATIUS»



Concretament a la zona on s’han 
executat els museus estaven 
ubicades les taquilles de venda 
de forfaits, un lockers d’esquí, 
un hall i una sala polivalent. 

Aquests espais han sigut reor-
denats en fases prèvies dins del 
mateix edifici.  S’ha fet una re-
forma total, mantenint l’estruc-
tura de l’edifici.

S’ha fet una redistribució to-
tal de l’interior, incorporant una 
zona de recepció als espais 
d'exposició, un bany, un magat-
zem i un petit office.

La recepció compta amb dos 
panells de fusta retolats amb 
inox amb el nom de les exposici-
ons, i al costat d’aquests trobem 
unes grans portes pivotants que 
donen accés a les sales. 

El taulell, dissenyat amb fusta, 
acabat en blanc i color natural, 
està retroil·luminat amb llum LED. 
Les cadires de color llima aporten 
color i dinamisme a l’entrada.

La majoria d’exposicions no són 
permanents i les obres que s’ex-
posen es reubiquen o canvien, 
per aquesta raó es va decidir 

posar una il·luminació tècnica 
que fos el més versàtil possi-
ble per evitar limitar les opcions 
d’exposició dels dos espais.

Així doncs, hi ha una il·luminació 
funcional que dona ambient a 
tot l’espai i després hi ha una 
il·luminació tècnica realitzada 
amb carrils electrificats on hi 
van col·locats projectors que po-
sen el punt d’atenció a les obres 
i elements a exposar. 

Els projectors són de tecnologia 
LED, regulables en intensitat i 
porten diferents òptiques per 

poder adequar l’obertura del 
focus de llum a les dimensions 
de l’obra que han d’il·luminar. 
Pel que fa als carrils electrificats 
donen molt joc pel que fa a la 
ubicació, direcció i quantitat de 
projectors.

La instal·lació de climatització 
s’ha pensat i dissenyat tenint en 
compte la distribució dels es-
pais interiors per tal d’optimitzar 
el seu funcionament. 

S’han instal·lat dos equips, un 
per l’espai Galobardes i el seu 
magatzem de pintures i un altre 
pel museu de la moto. 

A la zona de recepció, en es-
tar comunicada ambientalment 
amb la resta de l’edifici, s’ha 
aprofitat la propia xarxa de cale-
facció de l’edifici per climatitzar 
aquest espai.

Tant les pintures com les motos 
estan fetes amb materials que 
es degraden amb el temps. Per 
poder conservar les obres en el 
seu millor estat s’han incorporat 
equips de control de la humitat 
als climatitzadors de cada zona.

Tots els espais estan controlats 
per càmeres de videovigilància 
i amb detecció i alarma contra 
intrusió.
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MUSEU DE LA MOTO

L’espai d’exhibició consta d’una 
sola sala diàfana amb un recor-
regut circular que es divideix per 
ordre cronològic o per tipologi-
es (moto de competició, policia, 
etc.).

Una de les premisses principals 
a l’hora de treballar la distribució 
de l’exposició inicialment, va ser 
que tingués possibilitats de ser 

modificada per a diferents usos 
i escenaris culturals. 

En relació amb les peces expo-
sades, va primar que fos pos-
sible contemplar les diferents 
peces des de diferents òptiques 
i amb l’ordre i distància adequa-
da.

Com que el centre de l’exposició 
són les peces en si, s’ha optat 
per emplaçar-les en un espai 

neutre amb uns recorreguts 
primaris, tot envoltat d’un perí-
metre sobre el qual s’emplacen 
elements i grafismes de l’antic 
museu.

S’ha optat per no instal·lar fals 
sostre i deixar les instal·lacions 
vistes pintades de negre, amb 
el que s’aconsegueix un es-
til industrial que encaixa molt 
bé amb el món de la moto, les 
parets són de pladur pintat en 

colors grisos i el paviment està 
construït amb peces porcellà-
niques de gran format de color 
gris clar.

A més, el museu de la moto 
compta amb un escenari i una 
pantalla gegant instal·lats amb 
l’objectiu de rebre esdeveni-
ments de petit format com ara 
conferències, presentacions, 
emissions de competicions es-
portives, entre d’altres. 

Les àrees properes a la zona 
d’escenografia es poden re-
organitzar per a la celebració 
d’esdeveniments, simplement 
adaptant la zona d’exposició i la 
il·luminació.

També s’ha optat per una distri-
bució variable de les lluminàries 
d’exposició en funció de les di-
ferents possibilitats d’organit-
zació i partint d’una base que 
diferència unes circulacions pri-

màries, les mateixes es poden 
adaptar a diferents recorreguts 
o temàtiques en funció de les 
necessitats del museu.

Destacat

ESPAI GALOBARDES
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«EL COLOR FOSC 
AL SOSTRE I LA 

IL·LUMINACIÓ DIRIGIDA 
PERMETEN QUE LES 

INSTAL·LACIONS 
ACTUALS PUGUIN SER 

AMPLIABLES»
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ESPAI GALOBARDES

L’espai d’exhibició consta d’una 
sola sala àmplia i diàfana amb 
recorregut lliure. 

La pintura a l’oli de Francesc 
Galobardes expressa allò que 
la seva vista abraça cada dia: 
els pobles nevats replegats so-
bre els mateixos, les sinuositats 
d'una vall adossada a la munta-
nya, l'aspror de les borrufes so-
bre els cims aureolats de núvols 
dispersos, un camí del bosc a 
la tardor, el vestit daurat d'una 
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primavera precoç, la llum sorda 
que envolta el campanar llunyà 
d'una església romànica, etc. 

L'obra de l’autor, no és mai el 
que es discerneix de cop sinó 
la idea que es fa d’ella, l'emoció 
reflexionada a través del subjec-
te, en el moment menys esperat.

Els quadres aniran canviant, i es 
crearan exposicions temporals, 
que també podran ser d’altres 

autors o de diferents tècniques 
artístiques.

Les parets i el sostre són de co-
lor blanc, aquesta neutralitat de 
gamma cromàtica, permet donar 
tot el protagonisme a les obres 
d’art.

Els panells divisoris suspesos, 
permeten crear diferents ambi-
ents dins d’un mateix espai. Els 
pilars són de formigó vist. 

El paviment està construït amb 
peces  porcellàniques de gran 
format de color gris clar.

Les làmpades blanques s'inte-
gren a l'espai, donant protago-
nisme a les obres exposades. 

PROJECTE: MUSEU DE LA MOTO 

I ESPAI GALOBARDES · CANILLO

ARQUITECTURA: PERE ESPUGA · ENGITEC

INTERIORISME: ANNA FRESNO

CONSTRUCTORA: URCOSA 

S’HA DONAT UN TOC DE COLOR LLIMA AMB LA INCORPORACIÓ DE CADIRES QUE PERMETEN LA 
CONTEMPLACIÓ DE LES OBRES. 
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ARQUITECTURA
- Projectes d’arquitectura
- Projectes d’urbanisme
- Planejament derivat 
   (plans parcials)
- Taxacions i peritatges
- Divisions horitzontals
- Millora del control climàtic
   passiu dels edificis

ENGINYERIA CIVIL
- Estudis i projectes:

· Infraestructures viàries
· Estructures d’edificació
· Obra civil

- Geotècnia
- Estabilitat de talussos 
   i vessants
- Fonamentacions especials

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS
- Sostenibilitat i energies renovables

· Geotèrmia
· Aerotèrmia alta/baixa Ta

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

- Estudis eficiència energètica
- Electricitat, domòtica
- Climatització,  lampisteria

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

EMPRESA CONSTRUCTORA DEL MUSEU DE LA MOTO I ESPAI GALOBARDES · CANILLO





FORMA I ENTORN 
SINGULAR

EDIFICI LA NOGUERA  · ESCALDES-ENGORDANY

La noguera comú és un 
arbre de fulla caduca, 
corpulent, generalment 
silvestre, però que 
antigament s’havia conreat 
de manera aïllada gràcies 
als seus usos medicinals. A 
part de l’aprofitament de 
les nous tant a nivell humà 
com pels animals. L’edifici 
té el nom en honor d’una 
noguera que existia en 
el solar on està construït 
actualment.

Text:  Carles Gras Fernandez DACG · Fotos: Adv
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Com a resultat del desen-
volupament del Pla Especial 
promogut pel Comú d’Escal-
des-Engordany, a fi de per 
poder efectuar el vial, nome-
nat Pont del Copríncep Joan 
Martí Alanis, que connecta 
els carrers de l’Avinguda del 
Pessebre amb el carrer Jo-
sep Viladomat, es va generar 
una parcel·la amb un empla-
çament, forma i entorn molt 
singular.

Per una banda, es troba el ce-
mentiri d’Escaldes-Engordany, 
un lloc amb una càrrega emo-
cional important i amb un caire 
tranquil que no es va voler dis-
torsionar amb la presència de 
l’edifici. Per altra banda, hi ha 
un enllaç viari molt important 

que ha permès descongestio-
nar un punt molt singular del 
tràfic escaldenc, i entre mig, 
com un arbre a quatre vents, 
sorgeix l’edifici.

El repte més important, ha 
estat poder donar solucions 
a incorporar en el programa: 
tres habitatges per planta, 
dins d’una parcel.la que té una 
superfície molt continguda. A 
més a més, el fet que, degut 
a les seves preexistències, tin-
gui una forma irregular i la su-
perfície que es perd pel gran 
percentatge de superfície de 
façana, respecta la zona útil 
en planta, ha estat un impe-
ratiu buscar solucions no con-
vencionals a fi de poder donar 
resposta.

S’ha assolit el màxim confort 
tèrmic de l’edifici, per això s’ha 
treballat el projecte i l’obra 
des de dos punts importants; 
per una banda assolir una pell 
que aïlli el màxim possible l’in-
terior habitable de l’edifici de 
la climatologia exterior, i per 
l’altra, intentar buscar siste-
mes que permetin el màxim 
estalvi energètic a nivell de 
producció d’energia.

Amb el primer factor, la solució 
a priori és clara i senzilla, aïllar 
adequadament la pell de 
l’edifici (façanes, finestres, 
teulades i en resum, qualsevol 
superfície en contacte entre 
les parts habitades de l’edifici 
i les inclemències exteriors).

«LA FAÇANA VA REDUIR 
EL GRUIX EN 13 CM, 

MILLORANT LA PROTECCIÓ 
ACÚSTICA I EL PES DE LA 
FAÇANA, OPTIMITZANT 

L’ESTRUCTURA DEL PROPI 
EDIFICI»
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Aquest fet ha obligat a efectuar 
finestres amb un alt aïllament 
tèrmic, vidres de doble càmera, 
i una façana que permeti 
aïllar tèrmicament l’edifici. En 
aquest darrer punt, s’ha optat 
per una façana ventilada, la 
qual genera una càmera d’aire 
entre la pell exterior de l’edifici 
i la pròpia façana, fent que 
protegeixi a aquesta de les 
inclemències extremes. 

El gran repte ha estat assolir el 
màxim aïllament amb el mínim 
gruix de façana, ja que aquest 
darrer factor afecta directament 
a l’habitabilitat interna de 
l’edifici. Degut a això, i fugint 
de les solucions tradicionals de 
façanes pesades (efectuades 
amb parets portants 
ceràmiques o blocs de formigó), 
per efectuar una façana 
seca, molt més lleugera, amb 

EL CAP DE CASA ÉS UN ÚNIC HABITATGE. AQUÍ 
ES PROJECTA EL RECORD DE LA NOGUERA, I 
S’HA RESOLT EVOCANT UNA “CABANA SOBRE UN 
ARBRE”.



millorades a nivell acústic i 
duresa, donant solucions més 
efectives que els envans con-
vencionals, reduint l’espai ocu-
pat per aquests.

El fet d’aïllar l’edifici, és con-
tradictori amb un concepte 
que a poc a poc, i més encara 
aquests darrers dos anys amb 
la presència de la COVID-19, 
ha agafat importància: la ven-
tilació dels espais. 

Tradicionalment, els edificis 
tenien una “ventilació natural”, 
és a dir, no eren tant hermè-
tics com actualment, fet que 
permetia que hi hagués una 
renovació de l’aire interior. Ac-
tualment, i més encara amb els 
materials emprats, els quals 
aïllen l’interior de l’exterior de 
l’edifici (tant a nivell d’aïllament 
tèrmic com a nivell d’hermeti-
citat), provocant que l’aire no 
renovi l’aire interior, fent que 
cada vegada es trobi més car-
regat, el que s’anomena “edifi-
ci malalt”. De fet, hi ha estudis 
dels quals es desprèn que en 
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FAÇANA VENTILADA 
PLACOTHERM® INTEGRA DE 
LA MARCA SAINT-GOBAIN

elements industrialitzats, i que 
permeti optimitzar el gruix de 
l’aïllament de la façana enfront 
al gruix total d’aquesta. S’ha 
optat pel sistema de façana 
ventilada Placotherm® Integra 
de la marca Saint-Gobain, i 
s’ha treballat amb els tècnics i 
assessors de la propia marca. 
Amb això, s’han assolit els 32,5 
cm de gruix; una façana amb 
altes prestacions tèrmiques, 
amb un gruix reduït de façana 
(reducció de 13 cm), amb 
una construcció en sec, més 
ràpida en obra (reduint costos 
i energia en la seva execució), 

es millora la protecció acústica, 
i es redueix el pes, permetent 
optimitzar l’estructura del propi 
edifici. Tot aquest sistema, a 
part de les millores tèrmiques 
i acústiques, s’ha traduït en 
poder recuperar un espai 
habitable a l’interior, molt 
important en un edifici amb un 
programa molt ajustat. 

A l’interior, també s’ha op-
tat per renunciar al sistema 
convencional de construcció 
d’envans, efectuant-los amb 
estructures d’acer galvanitzat 
i plaques de guix laminat es-
tàndard, amb característiques 
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un habitatge sense una cor-
recta ventilació, l’aire interior 
es troba entre 4 i 8 vegades 
més contaminat que l’aire ex-
terior, generant al·lèrgies, alts 
nivells de CO2, i concentració 
de microorganismes com virus 
o bacteris. Això obliga a venti-
lar les estances interiors, tradi-
cionalment obrint les finestres 
o generant obertures de ven-
tilació creuada amb l’exterior, 
ambdós solucions generen 
l’entrada no controlada de l’ai-
re exterior, provocant una pèr-
dua del confort tèrmic i con-
seqüentment distorsionant-lo 
i augmentant-lo a la despesa, 
per poder climatitzar l’interior. 
En aquest edifici, tot i que la 
normativa no obliga, s’ha op-
tat per efectuar una ventilació 
mecànica controlada de doble 

«TOTA LA COBERTA DE 
L’EDIFICI ÉS DE FUSTA 
LAMINADA, REDUINT 

NOVAMENT EL PES DE 
L’EDIFICI I OPTIMITZANT 

EL GRUIX DE LA COBERTA 
A NIVELL D’AÏLLAMENT 

TÈRMIC.»

flux amb recuperador de calor. 
Aquest sistema de ventilació 
permet que el propi sistema 
reguli de manera controla-
da la ventilació de l’habitatge, 
renovant de manera contínua 
l’aire, amb filtres que contro-
len la qualitat de l’aire que els 
usuaris respiren, i que a més, 
aprofiten la temperatura de 
l’aire interior que s’expulsa per 
escalfar l’aire net exterior que 
entra, recuperant fins un 85% 
de l’energia tèrmica que nor-
malment es perdria.

Amb el segon factor, produc-
ció de l’energia, s’ha optat per 
un sistema individual de clima-
tització, on la producció de l’ai-
gua calenta sanitària com de 
la propia calefacció, s’efectua 
per màquines d’aerotèrmia: les 
unitats exteriors estan estratè-
gicament a la coberta per mi-
nimitzar el seu impacte visual i 
acústic. La producció es com-
plementa amb un sistema de 
plaques solars, que alimenta el 
consum elèctric de les zones 
comunes de l’edifici. 

PROJECTE: EDIFICI LA NOGUERA · ESCALDES-ENGORDANY

ARQUITECTE: CARLES GRAS FERNANDEZ DACG

CONSTRUCTORA: URCOSA
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Ascensor OTIS GenesisAscensor OTIS Genesis

Respectuós amb el medi ambient
Menors emissions de CO2 gràcies a la tecnologia Bluevolution

Alt rendiment
Major estalvi d’energia i millor 
classe energètica

Control total
Fàcil confi guració, monitorització i 
manteniment a través d’una intuïtiva interfície

Nou disseny
Un disseny totalment nou per adaptar-se 
perfectament a qualsevol espai

Dimensions reduïdes
Ocupa poc espai i la seva instal·lació és molt senzilla

DELEGACIÓ A ANDORRA

 T +376 822198 · M +376 364 661
daikin@andorra.ad

CONTROL A 
TRAVÉS D’UNA 

APLICACIÓ

ASCENSOR A L’EDIFICI NOGUERA · ESCALDES-ENGORDANY
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SUBMINISTRAMENT DE CUINES I PARQUET
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Promoció ubicada a la partida de Faucellers de la Parròquia 
de Sant Julià de Lòria. Els 3 edificis queden circumdants 
pel riu d’Auvinyà.

La construcció s’ha realitzat amb els materials tradicionals 
que s’han utilitzat sempre a Andorra: la fusta, la llosa i la 
pedra. Una estampa de muntanya i benestar integrada al 
paisatge.

Text i fotos: Adv

NATURA I VISTES
PROMOCIÓ: LAURÈDIA HABITATGES · SANT JULIÀ DE LÒRIA
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Aquests tres blocs d’aparta-
ments representen les edifica-
cions típiques andorranes degut 
als materials utilitzats en la seva 
construcció, i estan envoltades 
de muntanya i natura, tot el que 
rodeja els edificis és verd, pura 
fauna, l’element principal de 
l’entorn. 

A la façana s’hi poden observar 
els elements de fusta, col·locats 
a les terrasses, oferint un as-
pecte de la construcció típica de 
muntanya. 

Es tracta de dues edificacions 
destinades a vivendes particu-
lars, on les vistes són el més 
apreciat de la ubicació.

Per respectar la normativa en 
matèria de construcció, es po-
den observar les terrasses rea-
litzades en diferents nivells les 
unes de les altres, amb un re-
sultat que respecta la diferència 
d’inclinació de la faldilla de la 
muntanya. 

Totes les vivendes tenen terras-
sa, per gaudir de les magnífiques 
vistes que brinda la zona. 

Les zones comunes són àmplies 
amb una bona distribució i fàcil 
accés adaptat. 

L’edifici compta amb un pàrquing 
soterrani que els veïns podran 
utilitzar per estacionar-hi els ve-
hicles. 

Tota la il·luminació és nova i s’han 
instal·lat unes llums rodones per 
donar joc al sostre i fer-lo més 
dinàmic.

En tots els pisos s’ha utilitzat el 
parquet a la zona del menjador i 
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«ELS 3 EDIFICIS 
QUEDEN 

CIRCUMDANTS PEL 
RIU D’AUVINYÀ, 

TAMBÉ ANOMENAT 
DE FAUCELLERS»
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les habitacions aportant un tacte 
suau, càlid i acollidor. 

Els colors que vesteixen els ha-
bitatges són el blanc i el gris, 
colors neutres que aporten pau, 
tranquil·litat i harmonia, i per-
meten que cada futur ocupant 
decori els diferents espais de la 
seva llar, al seu gust.

Als banys i la cuina s’ha optat per 
gres porcellànic. Ambdós materi-
als ofereixen una gran durabilitat 
amb el pas dels anys.

Als banys, els acabats són amb 
blanc per aportar lluminositat. 
Dinàmics i contemporanis, incor-
poren plat de dutxa. I les cuines 
són obertes i diàfanes per apor-
tar sensació d’amplitud. 

PROMOCIÓ: LAURÈDIA HABITATGES

ARQUITECTE: PEP SORIANO

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS PUJAL

A més, les parets i els armaris són 
tots en color blanc per donar un 
confort visual a tots els habitatges.

Cada un dels habitatges produ-
eix l’aigua calenta sanitària amb 
un dipòsit amb bomba de calor 
aerotèrmica, el sistema amb 
menys impacte ambiental possi-
ble. 

 

«LA GAMMA 
CROMÀTICA ÉS 

NEUTRA PER 
APORTAR BENESTAR 

I HARMONIA»

0154
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www.bellacer.com

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

T. 376 842 105
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Borda del Germà - Naus 27 i 28
AD600 Sant Julià de lòria

Més de 30 anys d’experiència
Especialistes en ferro, alumini i acer inoxidable



>>>Orrunte parchit endendandus ra doluptatus estis et aute cum il in non 
pellam faccus ilis pori omnit odit reris eossum inusciatis nos autecer ionseri 
tionsequi od molorepro demolup tatisim nos ad quae volupta spere, ide-
nemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae. 

COOL OFFICE
NOVA SEU D’ASSEGURA-T / ESCALDES-ENGORDANY
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El projecte es caracteritza per la singular distribució, lluny 
del clàssic programa funcional de les oficines. 
El projecte gira entorn de la sala de reunions que es troba al 
centre de la planta baixa. Les formes diagonals i amb angles 
oberts i tancats, ajuden a crear espais que donen lloc a 
oficines individuals en disposició diagonal. 
D’aquesta manera a la banda oposada a la sala de reunions 
es creen dos llocs de treball.

Text: Redacció  ·   Fotos: ADV

"AL SOSTRE S’HAN 
PROJECTAT LAMES DE 

FUSTA DISPOSADES 
TRANSVERSALMENT QUE 
AJUDEN A ESTABLIR UN 

ESPAI VISUAL ORDENAT I 
CÀLID."
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Una planta distribuïda amb 
formes irregulars i transpa·
rents ajuden a crear un camp 
de visió més ample. 

A la planta baixa, els despat·
xos es plantegen arran d’una 
distribució que gira al voltant 
de la sala de reunions. 

LA FAÇANA CAPTA L’ATENCIÓ A TRAVÉS DE MATERIALS SOBRIS I CROMATISMES 
AUSTERS: GRISOS I NEGRES. 

0161L'ADV # INTERIORISME
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LA IL·LUMINACIÓ DIRECTA EN L’AMBIENT DE TREBALL CREA UNA 
ATMOSFERA CÀLIDA I PROPERA. 

Els llocs de treball, sorgeixen a 
través dels espais que es van 
formant al voltant d’aquest po·
lígon principal. 

Aquesta cambra es diferencia 
de la resta de la planta, perquè 
el paviment del sòl i el revesti·
ment de les parets emmarquen 
el cub central. 

La premissa principal fou fugir 
de les oficines clàssiques pel 
que fa a les formes de línia, la 
distribució i els materials. 

Les columnes i les instal·lacions 
vistes formen part del conjunt, i 
han ajudat a compartimentar el 
cub. 

Aquesta planta també incorpo·
ra un petit office.

El sostre de la planta baixa és 
molt alt, per tant s’han projec·
tat lames de fusta horitzontals 
que ajuden a establir un espai 
visual ordenat i càlid. 
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El paviment de les oficines 
segueix un joc de patrons se·
gons els espais.  Un imita el 
parquet i l’altre és un símil de 
pedra, ceràmics ambdós.

La il·luminació general és un ti·
pus d’il·luminació més tècnica: 
combina clars i ombres amb 
llum directa per crear el focus 
en les zones de treball.

Pel que fa als materials, s’ha 
intentat fugir del típic croma·
tisme de les oficines i s’han 
utilitzat negres, grisos i mar·
rons; i un punt verd: un mur 
vegetal amb plantes momi·
ficades naturals, que aporta 
frescor i un toc de color, fent 
l’espai més agradable. 

Les colorides obres de Djan·
go que vesteixen les parets 
dels despatxos, aporten cali·
desa a l’espai.

La il·luminació led perimetral 
i lineal, està incorporada en·
tre aquestes lames de grans 
dimensions disposades trans·
versalment.

La planta del soterrani segueix 
el mateix criteri, però aquesta 
vegada els elements impor·
tants són els despatxos dels 
directius, precedits d’un espai·
ós rebedor.

A la planta inferior, la il·
luminació vista i el sostre ne·
gre fa que els treballadors el 
percebin com un conjunt, sen·
se distincions d’instal·lacions.



L’oficina inclou suports audi·
ovisuals com altaveus i moni·
tors; i una gran pantalla led a 
l’aparador per comunicar mis·
satges publicitaris. 

PROJECTE: NOVA SEU SOCIAL ASSEGURA-T 

ESCALDES-ENGORDANY

INTERIORISME: LAURA TORRES

CONSTRUCTORA: NUÑEZ CONSTRUCCIONS

L'ADV # INTERIORISME0166 C/ ENGOLASTERS, 18 baixos · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra) · Tel i fax 832 204 - Mòbil 329 301 · nunez@andorra.ad

EMPRESA 
CONSTRUCTORA



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU SOCIAL ASSEGURA-T | ESCALDES-ENGORDANY

VOLT

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

retolsfutura@andorra.ad
www.retolsfutura.com La teva imatge,

el nostre projecte

Improbable? 
Millor estar 
protegit.

Av. Carlemany, 47-A
Av. de Joan Martí, 105
Principat d’Andorra

info@assegura-t.com
+376 731 777
www.assegura-t.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU SOCIAL ASSEGURA-T | ESCALDES-ENGORDANY

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com

C. del Tremat, 4
AD200 ENCAMP

artidecoracio@andorra.ad
Tel. 834 428

Adelino mòb. 328 027

ESTUCS · VERNISSOS
MOQUETES · PAPERS
TÈXTILS · RETOLACIÓ
PINTURA EN GENERAL



Avda. de Salou, · Mag. Cervós  · AD500 Andorra la Vella
T.376.725024  · indecor@andorra.ad

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA NOVA SEU SOCIAL ASSEGURA-T | ESCALDES-ENGORDANY

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

SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

C. dels Barrers 27 
Edifici Docks d’Enclar, local 3 

AD500, Santa Coloma · Andorra
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REFORMA D’UN HABITATGE A ANDORRA LA VELLA

TEXT: AKKURAT INTERIORS  · FOTOS: ADV

Ubicat en ple centre d’Andorra, aquest habitatge “deux en un”, 
són dues vivendes convertides en una; i ha estat reformat i mo-
blat convertint els espais existents en zones àmplies i fluides, 
adaptant-les a les noves necessitats de la família.
La família que habita aquesta vivenda està acostumada a viure i 
respirar l’art, i el seu “deux-en-un” no és cap excepció.
Les interioristes que han creat el projecte, Úrsula i Yanina d’Akkurat 
Interiors, ens ho expliquen.

UN PIS “DEUX-EN-UN” AMB UN ADAPTAT ESTIL MONDRIAN



PETITS BLOCS DE COLORS PRIMARIS (GROC, BLAU 
I VERMELL) REBOTEN UNS CONTRA ELS ALTRES, 
CREANT UNA PULSACIÓ VITALISTA QUE ÉS PUR RITME. 
UNA ESPÈCIE DE VIBRACIÓ ÒPTICA, SALTANT D’UNA 
INTERSECCIÓ CAP A UNA ALTRA.

El primer que fem quan tenim 
un primer contacte amb el nos-
tre client, és intentar obtenir la 
quantitat més gran d’informa-
ció referent a les persones que 
viuran en aquest espai, com i 
quins són els seus gustos, com 
viuen, que somien aconse-
guir amb la reforma, etc. I, en 
aquest cas, se’ns presentava 
un gran repte, ja que ens tro-
bàvem davant unes persones 
amb un gust refinat i exquisit 
per l’art i que tenien molt clar 
que volien integrar colors a la 
seva vivenda.

D’aquí va néixer la nostra 
inspiració, volíem que fos es-

til Stijl de l’arquitecte Piet 
Mondrian, amb les seves línies 
verticals i horitzontals que en-

globen els colors primaris, 
però modificant-los i adap-
tant-los als nous gustos. “Te-
níem els colors i també l’art” 
comenta Akkurat.

Pot semblar una mica arriscat 
parlar de colors, i ens vam plan-
tejar a on color i a on no, amb la 
intenció de no voler sobrecar-
regar l’espai amb tons massa 
cridaners. 

Vam escollir tonalitats que, d’al-
guna manera, representessin a 
cada un dels habitants, a més 
de, per descomptat, pregun-
tar-li a cadascun d’ells quins 
colors eren els seus preferits.

La majoria de les parets són 
pintades amb blanc, per do-
nar molta més amplitud als es-
pais i emular la base d’un llenç 
i, d’aquesta manera, destacar 

"LA CUINA, ES VA CONVERTIR 
EN UN ESPAI MONOCROMÀTIC: 

LA FUSTA MASSISSA DELS 
MOBLES ES VA TINTAR D’UN 
BLAU INDI, I DES D’AQUÍ ES 
DIBUIXEN LES LÍNIES QUE 

CIRCULEN CAP A LES ALTRES 
ESTANCES"
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Per continuar conservant la 
sensació d’un espai diàfan, més 
enllà de la segmentació dels 
espais, vam optar per col·locar 
portes que arribessin fins al 
sostre, sense marcs, utilitzant un 
sistema d’obertura pivotant amb 
un motlle especial que permetés 
deixar completament oberta una 
porta, si així es prefereix, i en 

principalment els colors. Akku-
rat va utilitzar un to neutre, amb 
formes geomètriques irregulars 
amb colors totalment personalit-
zats per a cada estança.

Les noves premisses demana-
ven noves zones d’ús i vam ha-
ver de fer la segmentació dels 
espais en un habitatge molt ex-
tens. Per aquesta raó, es va de-
cidir col·locar la cuina i el men-
jador com a centre neuràlgic i 
repartir al voltant les habitacions 
i zones humides. 

A més, només a la cuina, es va 
decidir donar-li un color i gai-
rebé convertir-la en un espai 
monocromàtic, fins i tot la fus-
ta massissa dels mobles es va 
tintar d’un blau indi, i des d’aquí 
es dibuixen les línies que circu-
len cap a les altres estances.
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CADA HABITACIÓ COMPTA AMB EL SEU PROPI BANY. 

conseqüència vam aconseguir 
tenir una continuïtat visual sense 
percebre passadissos tancats.

Vam decidir utilitzar materials 
que aportessin calidesa posant 
un paviment de parquet natural, 
però d’un to molt clar, perquè 
encara que sigui un apartament 

de ciutat, l’entorn és diferent del 
que pot ser una ciutat més cos-
mopolita. 

Un altre material interessant a 
destacar, ha sigut l’elecció de 
portes amb marcs de ferro i vidre 
de colors; en espais on la intimi-
tat ho permet, deixant passar la 

llum natural, com és el cas, per 
exemple, del finestral col·locat en-
tre la zona de dutxa i una de les 
habitacions. En canvi, en espais 
on la intimitat és prioritària, com 
per exemple, la porta que sepa-
ra el lavabo de l’habitació, es va 
optar per fer-la opaca, no deixant 
veure a través.

Se’ns va plantejar la premissa d’un 
tema referent a la climatització, ja 
que a l’estiu la calor era bastant 
elevada i, com bé sabem, a causa 
del canvi climàtic que estem ex-
perimentant ja fa uns quants anys, 
a Andorra estem percebent molt 
més la calor a l’estiu que anys 
enrere. Vam optar per col·locar 
un sistema de calefacció i refri-
geració mitjançant fancoil. Des-
prés d’estudiar la situació, vam 
decidir que era el més adequat, 
ja que ens permetia no haver de 
veure aparells a la vista i realitzar 
el sistema de circulació adequat.
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PROJECTE: REFORMA D’UN HABITATGE  

A ANDORRA LA VELLA

INTERIORISME: AKKURAT

La rajola de confeti amb forma 
de rombe, ens ha donat el joc 
perfecte per poder envair les di-
ferents estances sense haver de 
realitzar un tall recte, a més de 
ser l’element prefecte en com-
binació amb els colors escollits 
i, així aconseguir que les dife-
rents zones es poguessin unir 
visualment. 

L'ADV # INTERIORISME0182

EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA REFORMA D’UN HABITATGE A ANDORRA LA VELLA

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

T 362 373  /  construccionsbelmiro@yahoo.es
 

EMPRESA CONSTRUCTORA
BELMIRO



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REFORMA D’UN HABITATGE A ANDORRA LA VELLA INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REFORMA D’UN HABITATGE A ANDORRA LA VELLA

Banys

#SomJocor

Av. Joan Marti 73, local 1 · AD200 Encamp
T +376 813 322 · T +376  34 56 29 · electrolizarte@andorra.ad

Instal·lacions 
elèctriques industrials i 
particulars
Eficiència energètica
Manteniments
Xarxes informàtiques

Gestió de butlletins 
elèctrics
Videovigilància i alarmes
Calefacció elèctrica i sol 
radiant

Urgències 24h

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



El passat mes de juliol de 2021, 
PERSA va posar en servei la central 
hidroelèctrica d’Aixovall. 

Compta amb una potència màxima 
de 500 kW que permet produir 
anualment gairebé 3.000.000 kwh, 
l’equivalent al consum anual d’unes 
1.000 llars.

"AQUESTA OBRA 
ENERGÈTICA PERMETRÀ 

INCREMENTAR EN UN 
5% LA PRODUCCIÓ 

ELÈCTRICA NACIONAL"
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 ENERGIA 
RENOVABLE

CENTRAL HIDROELÈCTRICA D’AIXOVALL

Text: SUPORT, EC · Fotos: ADV

L'ADV # ENGINYERIA 0186
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SUPORT Enginyers Consul·
tors ha realitzat el projecte i la 
direcció d’obra d’aquesta obra 
energètica que permetrà incre·
mentar en un 5% la producció 
elèctrica nacional. 

Aquesta central, juntament 
amb la resta d’infraestructures 
d’energia renovables de PER·
SA, capdavantera en produc·
ció renovable a Andorra, estan 
esdevenint claus per assolir 

els objectius fixats per la Llei 
de Transició Energètica i Can·
vi Climàtic que pretén, entre 
altres, augmentar un 33% la 
producció d’energia propia 
d’Andorra el 2030.

La captació de l’aigua s’ubica 
a la Borda de l’Arena, a la pre·
sa construïda el 1982, situada 
100 m d’altura per sobre de la 
central. 

LA CENTRAL S’UBICA A AIXOVALL, A LA CONFLUÈNCIA DEL RIU D’ÓS AMB EL GRAN VALIRA. LA NOVA INFRAESTRUCTURA COMPATIBILITZA L'APROFITAMENT DE L'AIGUA I LA BIODIVERSITAT DEL RIU D’ÓS.

LA PRESA ON ES CAPTA L’AIGUA DEL RIU D’ÓS ES TROBA A L’ALÇADA DE LA BORDA DE L’ARENA.
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A la central, ubicada a Aixovall 
a la confluència del riu d’Ós 
amb el Gran Valira, s’ha instal·
lat una turbina de tipus Francis 
impulsada per un cabal de fins 
a 700 l/s. 

Ambdós punts s’han connectat 
a través de 1500 m de cano·
nada forçada de polièster re·
forçat amb fibra de vidre d’un 
diàmetre de 70 cm que dis·
corre per la carretera general 
núm. 6.

La principal dificultat de l’obra 
dirigida per SUPORT Engi·
nyers ha estat instal·lar la ca·
nonada de gran diàmetre en 
una carretera que, en tot mo·
ment, s’ha mantingut oberta al 
trànsit. 

Un altre repte important per 
l’equip d’enginyeria ha estat 
compatibilitzar i assegurar la 
infraestructura amb els impor·
tants riscos geològics naturals 
que es concentren a la zona 

(esllavissades, caigudes de 
blocs, pluges torrencials...).

La concepció del projecte de 
la central hidroelèctrica d’Aixo·
vall per part de SUPORT Engi·
nyers i PERSA, inclou diversos 
estudis hidràulics i ambientals 
relatius al cabal ecològic, per 
compatibilitzar l’aprofitament 
de l’aigua amb el manteniment 
i conservació del medi natural. 

El seguiment ambiental s’ha 
estès més enllà de la posada 
en servei per confirmar que la 
producció d’energia renovable 
és perfectament compatible 
amb la biodiversitat del riu 
d’Ós. 

PROJECTE: 

CENTRAL HIDROELÈCTRICA D’AIXOVALL

PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA: SUPORT EC

CONSTRUCTORA: UNITAS 
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"S’HA INSTAL·LAT UNA 
TURBINA DE TIPUS 

FRANCIS IMPULSADA 
PER UN CABAL 

DE FINS A 700 L/S"



REALITZACIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA 
I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA MINICENTRAL HIDROELÈCTRICA D’AIXOVAL

APOSTEM PER UNA ENERGIA PRÒPIA

Central Hidroelèctrica d’Aixovall per a la producció d'energia elèctrica

Ctra. dels Cortals, 2 b · Nau 2, Nau Ocivisa  · AD200 ENCAMP
T +376 726 177 · M +376 673 316 · F +376 726 176 · serralleria@serralleriajj.com
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"PERSA NEIX AMB LA VOLUNTAT 
DE FER INVERSIONS D’ENERGIA 

RENOVABLE: TENIM DUES 
INSTAL·LACIONS FUNCIONANT, I 
ESTEM TREBALLANT EN ALTRES 
PROJECTES QUE ESPEREM QUE 

ES PUGUIN MATERIALITZAR 
AVIAT".

Que suposa per a Nord Andorrà i 
Mútua Elèctrica formar part de la 
societat Persa? I a nivell perso-
nal?

David Forné: Des de Nord Andorrà 
és una gran satisfacció veure ma-
terialitzat un projecte que es va co-
mençar a gestar amb el nostre soci 
de Mútua Elèctrica de Sant Julià de 
Lòria. Govern ens va escoltar perquè 
es canviés el marc normatiu del país, 
i es poguessin realitzar aquests tipus 
d’instal·lacions.
Tot i que quan vaig arribar a Nord An-
dorrà ja s’havien fet alguns estudis i 
aquesta feina prèvia que apuntava, 
per poder executar degudament els 
projectes, a nivell personal estic molt 
agraït. També agraeixo la col·laboració 
de tota la plantilla, i la del nostre soci.
Joan Carles Grau: En el seu moment 

van ser els precursors, com a societat 
privada, amb l’activitat de producció 
d’energia elèctrica, al mateix temps 
que va evolucionar la normativa, per 
poder produir energia elèctrica re-
novable. A nivell personal, estic molt 
satisfet de ser un actiu important per 
a la reducció de la dependència ener-
gètica d’Andorra.

Quin paper juguen les energies 
renovables al sector energètic ac-
tualment?

D. F: La producció elèctrica renovable 
juga un paper crucial, ja no únicament 
al sector energètic sinó, a tot el teixit 
empresarial i tota la població andorra-
na, ja que és l’única font d’energia en 
el nostre país, que ens permet tenir 
independència de l’exterior. Aquest 
fet ens ha de donar la tranquil·litat de 
poder tenir en un futur, una part de 

l’energia amb preus fixes. En temps 
convulsos com l’actual, Andorra ha de 
comprar l’energia a preus de mercat 
desorbitats.
J. C. G: Les energies renovables, són 
molt importants, i diria que imprescin-
dibles, per aconseguir un futur més 
sostenible.

Feu-me un balanç dels 4 anys de 
la instal·lació de la central d’Ar-
calís.

D. F: Les instal·lacions hidroelèctri-
ques des d’un punt de vista empresa-
rial s’amortitzen a molt llarg termini, 
però són constants. Estem molt sa-
tisfets, ja que a part de ser la primera 
instal·lació que es va materialitzar, té el 
rendiment esperat i pot abastir quasi 
el 100% del consum anual de l’esta-
ció d’Arcalís. Cal destacar la seva inte-
gració i el poc impacte ambiental que 

ha generat, ja que es va utilitzar una 
construcció que ja existia per a fer neu 
artificial. La central, del pont de Cas-
tellar, està semisoterrada i integrada 
perfectament al paisatge.
J. C. G: Un model a seguir, sense cap 
dubte.

David, quan temps ha trigat en 
preparar el projecte de la Central 
Hidroelèctrica d’Aixovall?
Els estudis de la central d’Aixovall es 
van fer al mateix moment que els d’Ar-
calís, però degut a problemes buro-
cràtics, no es va poder tirar endavant 
fins al 2020. Govern ja va recollir i 
analitzar les qüestions administratives, 
al principi d’autoritzar les instal·lacions, 
i ha pogut esmenar-ho en noves con-
vocatòries i concessions, que s’aniran 
estudiant i valorant d’ara endavant. No 
té molt sentit, que instal·lacions d’inte-
rès nacional, puguin estar bloquejades 
per temes administratius durant anys, 
ja que a part del desgast empresarial i 
motivacional, dóna inseguretat jurídica 
per a futures instal·lacions.

La Central d’Aixovall està aportant 
els beneficis mediambientals als 
què volíeu arribar?

D. F: El juny de 2021 es va posar en 
marxa, i ja no es van tenir en compte 
els mesos de més afluència d’aigua, i 
per tant de producció més alta. En tot 
cas, ja es va començar a produir ener-
gia en el segon semestre, i s’espera 
que el 2022 ja sigui un exercici sen-
cer, en el qual es veuran els resultats.
J. C. G: Els beneficis mediambientals 
són a llarg termini, però es visualitzen 
diàriament.

Les energies renovables són un 
dels àmbits més destacats del 
vostre programa, expliqueu-me.

D. F: La societat PERSA neix amb la 
voluntat de fer inversions d’energia 
renovable dins del territori andorrà, 
i eventualment fora. De moment te-
nim aquestes dues instal·lacions fun-
cionant, i estem treballant en altres 
projectes que esperem que es puguin 
materialitzar aviat. En paral·lel, des de 
Nord Andorrà, som els primers pro-
ductors del país d’energia fotovoltaica 
amb 4 instal·lacions executades, l’últi-
ma d’elles, la Tosa de Pal. Amb tot, te-
nim 2.5 MW instal·lats i una producció 
anual de més de 4.000.000 kW h, el 
que equival a més d’un 5% de tot el 
consum de la Massana i Ordino.
J. C. G: El nom de l’empresa ho diu 
clar, Productora Elèctrica Renovable 
S.A (PERSA). No tot són les energies 
renovables, el futur ha de ser un mix 

de producció amb totes les energies. I 
nosaltres apostem per les renovables.

Un dels objectius és solventar la 
dependència energètica que té 
Andorra de França? 

D. F: Sí, com deia abans aquest és el 
punt més important. Realitzant ins-
tal·lacions com la d’Aixovall, Arcalís o 
la Tosa, aconseguim que FEDA deixi 
d’adquirir a l’exterior l’energia produïda 
localment, i per tant, tenim en aquesta 
part del consum, certa sobirania ener-
gètica.
J. C. G: L’objectiu principal del Govern 
i de les distribuïdores, per tal de tenir 
la clau del creixement d’Andorra és la 
reducció de la dependència energèti-
ca d’Espanya i França.

Com veieu el futur de l’energia?

D. F: A causa del futur geopolític mun-
dial, i en concret l’europeu, amb la 
seva dependència exterior per adquirir 
fonts d’energia d’origen fòssil, fan que 
sigui difícil adquirir-la a un preu rao-
nable. Per això s’ha de seguir invertint 
en instal·lacions dins del territori, que 
siguin rendibles i a part beneficioses 
per a la població. A nivell europeu, 
s’han de seguir mantenint les centrals 
nuclears per proveir Europa d’energia 
barata, tot convinant-les amb produc-
cions renovables, intentant rebaixar 
les fonts d’origen fòssil.
J. C. G: Tenim esperança. S’ha passat 
una crisi sanitària i ara una crisi ener-
gètica. Tot i això, les bases legislatives 
han permès un gran creixement de la 
producció energètica d’Andorra i la in-
tenció és no aturar-se.

Quines són les fites que heu as-
solit amb la societat Persa? I que 
us plantegeu dur a terme en un 
futur?

D. F: Tot va començar amb l’associació 
d’entitats del sector energètic (AESE) 
on es van desenvolupar un seguit 
d’estudis de minicentrals hidràuliques, 
instal·lacions eòliques i solars, a tot el 
país. Aquests estudis es van compartir 
amb Govern i es va aconseguir que 
sortissin convocatòries per poder rea-
litzar projectes energètics renovables. 
Projectes on es va poder presentar 
tothom, i nosaltres vam ser adjudica-
taris d’algunes instal·lacions, que es 
van desenvolupar com a PERSA, que 
neix el 2016 amb vocació de ser un 
referent de la producció d’energia re-
novable del país, de caire privat, i té la 
voluntat de vendre accions a la ciuta-
dania, una vegada tinguem més pro-
jectes per executar i sigui més atrac-
tiu. La nostra idea és seguir apostant 

per centrals hidroelèctriques i solars.
J. C. G: La societat, té l’objectiu de 
ser l’empresa privada productora 
d’energia més important d’Andorra. 
Igualment volem obrir la societat a ca-
pital privat (petits inversors), que ens 
vulguin acompanyar en aquest futur 
immediat.

Si haguéssiu de donar un consell 
als joves emprenedors que vo-
len crear la seva pròpia empresa 
energètica, quin seria?

D. F: A Andorra fa molts pocs anys 
que hi ha voluntat de que els privats 
puguin realitzar aquest tipus d’ac-
tivitats, per tant hi ha espai per més 
players. Els hi diria que tiressin enda-
vant, ja que el país els necessita. Go-
vern, els últims anys, ha assentat les 
bases de les lleis i reglaments. Faltaria 
que es liberalitzi una mica el sector, 
amb concessions d’instal·lacions que 
disposin de preus atractius per a po-
der-les executar amb garanties, ja que 
tenen un cost molt elevat.
J. C. G: Hi ha molta competència. Però 
ara ja és un sector amb un creixement 
important, i que serà clau els pròxims 
anys.

Futur de l’energia solar, per exem-
ple: parc solar de Vallnord.

D. F: L’energia solar considero que és 
un pilar important a Andorra, ja que 
altrament al que es pensa, tenim mol-
tes hores de sol. Per això és necessari 
que els Comuns, que són els que dis-
posen de més terrenys, puguin treu-
re concessions  per a poder realitzar 
aquest tipus d’instal·lacions. Referent 
al planell de la Tosa, situat a l’estació 
de Vallnord Pal Arinsal, estem molt 
orgullosos d’haver pogut executar-lo: 
gràcies a l’entesa entre la direcció de 
l’estació, l’equip comunal de la Massa-
na i el nostre consell d’administració. 
Tothom hi guanya: l’estació perquè es 
nodreix d’energia verda, el Comú, ja 
que està alineat amb els seus plans 
de parròquia sostenible, el promotor 
(NASA), ja que a part del rendiment 
contribueix a reduir la petjada de car-
boni, i la població d’Andorra, ja que es 
pot beneficiar amb una reducció de la 
futura factura elèctrica. 

L'ADV # ENTREVISTA

«LA PRODUCCIÓ ELÈCTRICA RENOVABLE ÉS 
L’ÚNICA FONT D’ENERGIA QUE ENS PERMET TENIR 

INDEPENDÈNCIA DE L’EXTERIOR»

ENTREVISTA A DAVID FORNÉ (Director General de Nord Andorrà) 
I JOAN CARLES GRAU (Director Tècnic de Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria)

Text: Redacció · Fotos: ADV

Nord Andorrà i Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria són dues empreses 
productores i distribuïdores d’electricitat al país, ambdues formen part de 
la productora elèctrica renovable (PERSA), ens responsable de la instal·lació 
de la nova Central Hidràulica d’Aixovall. Entrevistem al David Forné i al Joan 
Carles Grau, que ens expliquen de manera més extensa el món de les energies 
renovables, i el futur d’aquestes.
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Amb la instal·lació de plaques 
solars podem autogenerar 
l’energia que consumim, a un 
preu més econòmic.

Les plaques fotovoltaiques estan 
garantides pel fabricant durant 
25 anys, i la seva vida útil es pot 
allargar més enllà dels 40 anys. 
El retorn de la inversió acostuma 
a ser de sis a nou anys, que són 
uns valors raonables.

Una instal·lació domèstica (en-
tre 2 i 10kW, sense bateria), pot 
costar entre 3.000 i 12.000 eu-
ros, i podem estalviar entre un 
25% i un 40% de l’energia que 
consumim. Andorra compta amb 
el Pla Renova, que subvenciona 
un 40% del cost total, fet que 
repercuteix en que les amortitza-
cions siguin rentables.

La fotovoltaica lidera la transició 
energètica.

En només cinc anys, el preu de 
les instal·lacions solars va caure 
un vuitanta per cent, i això pro-
voca que avui ja sigui més eco-
nòmic, consumir l’electricitat que 
generen els panells a la teulada 
que comprar-la a la xarxa.

Optar per l’energia solar és una 
aposta segura, ja que ademés 
de l’estalvi econòmic, l’amortit-
zació i el poc manteniment, con-
tribueix a la sostenibilitat medi 
ambiental, amb un mínim impac-
te visual. 

INSTAL·LACIONS 
D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
PER A AUTOCONSUM INDUSTRIAL

NOVA CENTRAL HIDRÀULICA D’AIXOVALL

Text: Redacció · Fotos: ADV

A la nova Central Hidràulica d’Aixovall, hem instal·lat plaques 
solars al sostre i a la façana per autoconsumir electricitat, ja que 
és la forma més econòmica i ecològica de generar electricitat 
a casa nostra, edificis o naus industrials. Podem autogenerar 

amb energia solar l’energia que consumim, a un preu més barat que el de la 
xarxa elèctrica, i de forma 100% neta i sostenible.

Prat Primer, 4. 2-2 · Andorra la Vella · +376 396 429 · farriol@sud-andorra.com · www.sud-andorra.com

“NO HI HA RES MÉS 
PODERÓS QUE UNA 

IDEA A LA QUAL LI HA 
ARRIBAT EL MOMENT.”

VICTOR HUGO

Instal·lacions fotovoltaiques
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APARCAMENT ÉTANG SALÉ 
I PLA PARCIAL PEL DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 
UA-SUBLE 11

CREIXEMENT 
URBÀ
Text: redacció · Fotos: ADV

S’han finalitzat les obres corresponents 
per a la unió de l’Avinguda del Pessebre 
amb Fiter Rossell donant continuïtat 
als carrers Hortalets del Ribot i Étang 
Salé, generant una nova vialitat al solà 
d’Engordany. A més, s’ha dotat de noves 
plantes a l’aparcament ja existent.

Obrir una nova zona de creixement urbà 
al centre d’Engordany per a edificis 
plurifamiliars de mitja densitat ha estat 
l’objectiu principal del pla parcial pel 
desenvolupament urbanístic de la zona.

L’AMPLI ESPAI D’ACCESSIBILITAT A L’APARCAMENT PERMET UNA ENTRADA FLUÏDA 
DELS VEHICLES. EL NOU APARCAMENT INCLOU UN TOTAL DE NOU PLANTES SI ES 
SUMEN LES JA EXISTENTS AMB LES DE NOVA CONSTRUCCIÓ. 



En el tram del carrer Hortalets 
del Ribot s’ha ampliat la secció, 
s’ha modificat el traçat i s’han 
actualitzat les instal·lacions.

La unió d’aquest tram de carrer 
s’ha aprofitat per millorar els 
serveis i la mobilitat de la zona. 

Una de les dificultats amb 
les quals es va trobar l’estudi 
d’arquitectura que va executar 
el projecte, va ser donar 
continuïtat a les instal·lacions 
i als carrers existents, passant 
sobre un aparcament també 
existent que s’ha remuntat amb 
noves plantes per servir de 
base al nou vial. 

A nivell públic, s’ha dotat 
al nou tram d’enllumenat 
públic, enllumenat de nadal, 
senyalització pels vehicles, 
passos de zebra podotàctils 
(una superfície amb relleu 
incorporat al terra, perquè 
les persones invidents o amb 
mobilitat reduïda, puguin 
detectar-ho i reconèixer-ho 
com un senyal per mantenir-
se alerta), accessibilitat, 
aparcaments de superfície, 
aparcament comunal, i 
connexió a través d’un 
ascensor d’ús públic entre el 
carrer Étang Salé i l’Avinguda 
del Pessebre.

0201L'ADV # ARQUITECTURA



ELS COLORS VIUS APORTEN DINAMISME I SÓN L’ELEMENT DISTINTIU PERQUÈ ELS USUARIS TINGUIN 
UNA BONA ORIENTACIÓ DE LES PLANTES A L’APARCAMENT.

L’aparcament és un equipament 
públic i privat i es pot accedir 
per dues entrades. S’ha integrat 
la nova edificació en la ja 
existent continuant el sistema 
estructural i circulatori en les 
noves plantes.

Els vehicles poden accedir per 
l’avinguda del Pessebre i també 
des del carrer Étang Salé. 

Els vianants també disposen de 
les dues entrades d’accés. 
La sortida dóna a l’Avinguda del 
Pessebre.

L’aparcament té una superfície 
construïda d’uns 12.565 m² en 
un total de 9 plantes. La seva 
capacitat és de 427 places 
d’aparcament per a turismes.

El formigó vesteix tot l’interior 
de l’aparcament, i la gamma 

cromàtica imita l’arc de Sant 
Martí per facilitar l’orientació de 
l’usuari.

Tot l’aparcament està pensat 
per ser accessible, amb un 
mínim d’una plaça adaptada per 
vehicle per persona de mobilitat 
reduïda per planta.

La circulació per als vianants 
és lliure en tot el seu 
recorregut, ja que l’edifici 
disposa de rampes i ascensor. 
També s’ha fet un gran esforç 
en aconseguir un edifici 
fàcilment evacuable en cas 
d’incendi, complint amb la 
vigent normativa de seguretat.

La passarel·la d’entrada per 
als vianants compta amb un 
accés directe i fàcil i en un breu 
recorregut. 

PROJECTE: APARCAMENT ETANG SALÉ 

I PLA PARCIAL PEL DESENVOLUPAMENT 

URBANÍSTIC DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-SUBLE 11

ARQUITECTE: ENRIC DILMÉ I JORDI VIDAL

CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS  UNITAS

«QUASI 430 
NOVES PLACES 
D’APARCAMENT 

PER A VEHICLES»

L'ADV # ARQUITECTURA0202



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’ APARCAMENT ETANG SALÉ 
I PLA PARCIAL PEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-SUBLE 11

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:

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h
AVARIES
838 000

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

T +376 855 601
info@emangroup.ad
www.emangroup.ad  

B E  C R E AT I V E
PINTURA DE COLUMNES I PARETS



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’ APARCAMENT ETANG SALÉ 
I PLA PARCIAL PEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA-SUBLE 11

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

ESPECIALISTES EN IMPERMEABILITZACIONS, 
PAVIMENTS DE FORMIGÓ I PINTURA PAVIMENTS

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

Més de 70 anys 1951-2022

54 anys

1968

2022
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El Museu Carmen Thyssen Andorra ha presentat la 
nova exposició del museu: Made in Paris, la generació 
de Matisse, Lagar i Foujita, una exposició centrada en 
quadres d’artistes en els quals es reflecteix “l’imant 
cultural” que va ser París, la ciutat de la llum, des de 
finals del segle XIX fins al primer terç del segle XX. La 
mostra estarà oberta fins al 8 de gener del 2023.

Als anys 20 la capital francesa va esdevenir 
la ciutat més cosmopolita del moment. Els 
artistes d’arreu que van arribar a París van 
trobar un ambient d’avantguarda i optimisme. 
Un grup heterogeni d’artistes com Modigliani, 
Picasso o Foujita va anar prenent força, 
creant així, l’Escola de París, un moviment 
d’avantguarda de l’època on cada membre 
desenvolupava un llenguatge plàstic expressiu.

Els grans canvis artístics i estilístics al llarg 
dels segles, han convertit l’Escola de Belles 
Arts de París, en una de les principals 
referències d’ensenyament artístic. 

Des del segle XVII, l’Acadèmia va impartir 
classes relacionades amb els cànons i les 
normes acadèmiques de l’antiga Grècia i de 
Roma, per arribar a comprendre l’ideal de 
bellesa. Més tard, es va modernitzar amb la 
incorporació de tallers d’artistes de renom.

La influència de les grans acadèmies 
parisenques es percep en institucions com 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid. Des de 1752, l’acadèmia 
es va convertir, per a molts joves, en el 

referent artístic de l’art espanyol gràcies 
a les seves ensenyances clàssiques i els 
pensaments moderns.

L’Acadèmia Colarossi es va inaugurar el 1815, 
sota el nom d’Acadèmia Suïssa i a partir 
del 1870 va adoptar el nom del fundador: 
l’escultor italià Filippo Colarossi. Lluny de 
les convencions oficials, el programa artístic 
modern de l’acadèmia, la va catapultar com 
a alternativa a les ensenyances de l’Escola 
de Belles Arts de París. A principis dels anys 
trenta del segle passat, va tancar les seves 
portes degut a un incendi suposadament 

provocat per la senyora Colarossi com a 
represàlia per les infidelitats del seu marit. 

Paral·lelament, el 1868 es va inaugurar a París 
l’Acadèmia Julian a càrrec del pintor Rodolphe 
Julian. Igual que a l’Acadèmia Colarossi, 
homes i dones també hi tenien accés sense 
prova d’admissió. Aquesta característica va 
captivar a les futures generacions d’artistes, 
especialment a estrangers. Després de la mort 
del fundador el 1907, la vídua i coneguda 
retratista, Amélie Beaury- Saurel va assumir la 
direcció. 
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Passada la Segona Guerra Mundial, els 
seus ateliers van ser venuts, convertint-
se en l’Escola Superior d’Arts Gràfiques 
Penninghen que actualment continua 
formant professionals del disseny gràfic.

Guillermo Cervera, comissari de 
l’exposició, explica que parlar de París 
és parlar de modernitat, de cultura, de 
bellesa arquitectònica. També és parlar 
de música, dansa, teatre i qualsevol 
disciplina cultural que puguem pensar. 
La Ciutat de la Llum representa des de 
finals del segle XIX 
fins al primer terç 
del segle XX, el lloc 
on calia estar per ser 
algú en el món de la 
cultura.

El museu exposa 27 
obres, entre elles 
destaquem aquestes 
tres: 

1. Passeig de 
Colom: Aux Quais 
de Barcelone, de 
Maurice Barraud. 
L’obra traspua 
una sensació 
d’extrema senzillesa i 
espontaneïtat, i el tractament a l’oli pot fer 
l’efecte de certa semblança a l’aquarel·la, a 
causa d’una execució ràpida del traç que 
li permet transmetre una gran soltesa 
dibuixant amb el color i el gest. Es tracta 
d’una vista de l’edifici de Duanes situat al 
passeig Colom de Barcelona.  A París va 
realitzar també una sèrie de vistes sobre el 
Pont Nou del Sena. Es pot establir un cert 
paral·lelisme en el tractament d’aquestes 
obres quant a la paleta cromàtica, 
l’execució tècnica, el traç i la composició.

2. Nen en un jardí amb gat i ocell, 
de Léonard Foujita. Els elements del 
quadre adquireixen amb delicadesa el 
protagonisme dins de la composició, 
en un conjunt on reina una atmosfera 
mística a base de pinzellades lleugeres 
de sèpia i fines línies negres. En la 
cultura japonesa, l’ideal de bellesa 
residia en la pell blanca. La pal·lidesa 
de la pell del nen simbolitza la puresa 
i la joventut. La poma, interpretada 
de manera independent, es podria 

associar a la innocència 
de la infantesa com a 
símbol de la vida. El 
gat sembla cobrar vida 
amb l’expressió que el 
pintor atribueix als seus 
ulls. El “jardí” consta de 
quatre plantes grans, que 
funcionen com a recurs 
per a emmarcar el nen. 
Enfront de la planta 
més gran, jeu un ocell 
d’esquena a la composició.

3. Canal du Midi, de 
Henri Matisse forma 
part d’un grup de 
quadres pintats per 
Matisse prop de Tolosa 

l’hivern de 1898-1899. De fet, les obres 
pintades per l’autor durant aquest 
període són generalment descrites 
com “protofauvistes”, en la mesura 
en què semblen anticipar-se a l’intens 
cromatisme subjectiu que, cinc o sis 
anys més tard, serà la característica més 
cridanera del fauvisme. És una obra 
pintada ràpidament i amb un color 
fluid. 

ÉCOLE DES 
BEAUX-ARTS DE PARIS

PETJADA DE PARÍS

ACADÉMIE COLAROSSI

ÉCOLE DE PARIS

ACADÉMIE JULIAN

REAL ACADEMIA DE 
SAN FERNANDO DE MADRID

Henri Matisse

Charles Camoin

Carles Nadal i Ferreres

Emili Grau Sala Cecilio Pla y 
Gallardo

Henry Bacon

Ricard Canals i Llambí

Benjamín 
Palencia

Gustavo 
de Maeztu

José Moreno CarboneroJosé Moreno Villa

Bonaventura 
Puig y Perucho

Maurice
Barraud

Olga Sacharoff

Baltasar 
Lobo

Ginés 
Parra

Francisco Bores

Josep Mompou 
Dencausse

Léonard 
Tsuguharu 

Foujita

Celso Lagar

Ramón 
Pichot i Gironès

Valentín de 
Zubiaurre

Antonio Muñoz Degrain

Thomas Hart Benton

Hermen Anglada Camarasa

Modest Urgell i Inglada

Miquel Villà Bassols

c. 1915
Oli sobre tela
76,5 x 93,5 cm

© Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

(València, 1840 – Màlaga, 1924)

Muñoz Degrain, Antonio

El bany de les nimfes

s/d
Oli sobre tela
56 x 118 cm 
© Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

(Barcelona, 1839 – 1919)

Urgell i Inglada, Modest

Capvespre

s/d
Oli sobre tela
50 x 75 cm
© Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

(Màlaga, 1860 – Madrid, 1942)

Moreno Carbonero, José

Nen a la platja

1918
Aquarel·la i tinta sobre paper
42 x 52 cm
© Fondation Foujita / SDADV, 
Andorra la Vella, 2022

(Edogawa, Tokio, 1886 – Zuric, 1968) 

Foujita, Léonard Tsuguharu

Nen en un jardí amb gat i ocell

c. 1914-1921
Oli sobre tela
71 x 101 cm
© Hermenegildo Anglada Camarasa, VEGAP, 
Barcelona, 2022

(Barcelona, 1871 – Port de Pollença, Mallorca, 1959)

Anglada Camarasa, Hermen

Ball gitano 

s/d
Oli sobre cartró adherit a 
contraplacat
24 x 36 cm

© 2022 Succession H. Matisse

(Le Cateau-Cambrésis, 1869 – 
Niça, 1954)

Matisse, Henri

Canal du Midi 

 

“L’EXPOSICIÓ 
S’ARTICULA A TRAVÉS 
D’UNA EVOCACIÓ DEL 

METROPOLITAN DE 
PARÍS, QUE MARCA 

L’INICI DE L’ERA 
MODERNA”
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TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: ADV

Carles Flinch és el xef del restaurant Can Manel, un dels 
establiments de referència al Principat d’Andorra que ja té una 
història de 40 anys dedicats a la gastronomia. El restaurant va 
obrir les portes l’any 1979, de la mà del Manel i la Pepita, els 
seus pares, que van saber combinar la cuina tradicional amb 
els productes de proximitat. Un restaurant en el qual prima 
per sobre de tot la qualitat del producte, l’atenció al client i el 
compromís de presentar i difondre els productes de proximitat 
i de temporada.

L’excel·lent cuina de Carles Flinch, l’ambient familiar i el seu 
exquisit servei, han fet d’aquest local un dels punts de trobada 
de grans personalitats, tant d’Andorra com de fora de les 
nostres fronteres.

“Hem d’evolucionar 
posant la cuina al dia 
amb nous productes 
i tècniques, sense 
oblidar les receptes 
de tota la vida”

CARLES FLINCHE N T R E V I S TA
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Per què vas decidir ser cuiner 
i no arquitecte com tenies 
pensat?
Perquè era més bo amb treballs 
manuals que amb estudis i 
em va enganxar la cuina. A 
l’escola treia bones notes amb 
geometria i dibuix i això de 
l’arquitectura em tirava molt, 
però clar després s’hi posen les 
matemàtiques pel mig, i vaig dir 
ui! millor que no.

Els cargols a la llauna són una 
de les teves especialitats. 
A part d’aquest plat, quin 
destacaries? 
És un plat que el meu pare va 
instaurar al restaurant el primer 
cop l’any 1974 al càmping 
Pobladó, va ser el primer que 
va fer els cargols a la llauna 
aquí al país, i des de llavors 

han estat el plat estrella de 
Can Manel. A més, destaco 
plats creats per nosaltres: 
amanida d’ànec i formatge, 
peu de porc farcit de llagostins 
i bolets, i magret d’ànec a 
l’agredolç amb raïm, que és una 

reinterpretació de un plat típic 
de la cuina andorrana com era 
el pernil amb mel i vinagre. 

Un altre plat són les murgues 
farcides amb foie, que no les 
hem inventat nosaltres, però és 
un plat bastant intocable a la 
carta. 

Cuina tradicional que em va 
inculcar la meva padrina i el 
meu pare, però amb un toc 
innovador.

La gastronomia és un focus 
d’atracció de turisme? 
Sí. D’uns anys ençà, ja s’està 
considerant que la gastronomia 
i la bona taula, és un reclam 
més per al turisme. Està clar que 
tenim neu, muntanya, ciclisme, 
shopping... però també una 
bona oferta gastronòmica al 
nostre país.

Creus que hem pres consciència 
per menjar millor?

Sí, clar. Portem uns anys, que 
l’oferta gastronòmica en aquest 
país és molt bona, el que passa 
que no ens ho creiem. La 
mostra està en que aquest any 
ha caigut una estrella Michelin: 
ens han tingut en compte al 
país, hi ha gent que ho fa bé, i 
els clients gaudeixen menjant. 
El més important és que cada 
dia, la gent afini, i que cadascú, 
amb la seva oferta ho faci el 
millor possible.

En què hem de millorar la 
gastronomia? 
No penso que haguem de 
millorar amb res, sinó que el que 
hem de fer, és mantindre’ns a 
l’avantguarda de la gastronomia 
a nivell mundial. Penso que no 
tenim res a envejar a països 
com França o Espanya, que són 

grans pals de paller 
de la gastronomia 
mundial. Cada cuiner 
ho ha de fer el millor 
possible amb el seu 
estil de cuina, ja sigui 
tradicional, marinera, o 
bé una persona que fa 
entrepans.

Analitzes els plats de 
la competència?
No. No sóc ni de 
copiar, ni de jutjar 
perquè als cuiners 
ens jutgen de manera 
molt banal. És molt 
fàcil, des de casa amb 
una tablet, posar-te 
en una plataforma 
com Trip Advisor, i 
valorar a un cuiner per 
la seva feina. Aquesta 
gent no contempla ni 
aprecia les hores de 
sacrifici i esforç. S’ha 
de ser respectuós amb 
la nostra feina i amb 
els nostres clients. I 
aquests, han de tenir 
consciència de que 
no som esclaus ni 
majordoms de ningú, 
que el client paga i 
mana fins a un cert 
punt, i que hi ha una 
línia de respecte que 

no s’ha de passar amb cap 
dels treballadors, per molt que 
servim i estem de cara al públic. 
A vegades hem d’aguantar 
coses que no són normals: hi ha 
uns límits pel que fa a l’educació, 
l’ètica i els principis.

Quina diries que ha estat 
l’època en la que més has 
evolucionat com a cuiner des de 
que treballes al restaurant? 
En tinc vora 50 i des dels 15 
que estic ficat a les cuines. Jo 
penso que evoluciono a nivell 
particular i professional cada dia, 
ja sigui d’una manera o altra, a 
nivell tècnic o com empresari. Fa 
4 mesos que hem obert aquest 
restaurant, i hem fet un salt 
qualitatiu a nivell d’espai, però 
l’essència de la cuina no deixa 
de ser la mateixa.

Quin és el secret per a subsistir 
tants anys i per a fidelitzar una 
bona clientela? 
Ser un apassionat de la teva 
professió, i cada dia anar a 
treballar com si fos el primer 
dia, amb moltes ganes i molta 
il·lusió.

Que en penses dels nous 
cuiners famosos que s’han 
instal·lat al país? Creus que és 
bo pel sector? 
Això és bo per a tots. Ens ajuda, 
perquè són cuiners que tenen 
una visibilitat a nivell global, 
dins de la gastronomia, ja que 
estan molt ben posicionats. Que 
estiguin a Andorra, ens dona 
una mica de visibilitat a nivell 
gastronòmic.

La cuina contemporània 
andorrana: per a tu és la fusió 
de la tradició i l’avantguarda? 
No s’ha d’oblidar mai que la 
tradició l’hem de respectar, 
i hem de saber d’on venim. 
Penso que hem d’evolucionar 
posant la cuina al dia amb nous 
productes i tècniques, sense 
oblidar les receptes de tota 
la vida. Els productes han de 
ser de bona qualitat, no hi ha 
més, perquè finalment hi ha 
dos tipus de cuina: la bona i la 
dolenta.

Com veus el futur del país en 
tots els àmbits? 
Tal com està el país, després 
de la Covid-19, i la situació 
geopolítica, i amb totes les 
mesures que s’estan prenent, 
penso que hem de ser 
optimistes i hem de sortir 
enfortits de tot això. La prova 
està en que el sector de la 
construcció funciona, i quan 
aquest va bé, tota la resta 
també. Hi ha demanda, i si n’hi 
ha, vol dir que el país ha de 
créixer, i ha de tirar endavant. 

<<AL NOSTRE 
SECTOR, A VEGADES, 

HEM D’AGUANTAR 
COSES QUE NO SÓN 

NORMALS: HI HA UNS 
LÍMITS PEL QUE FA A 

L’EDUCACIÓ, L’ÈTICA I 
ELS PRINCIPIS>>

Descobreix 
la cuina de 
Carles Flinch 
a Can Manel >
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Investidura del Cònsol Honorari de Rússia a Andorra

DISTINGIDA CERIMÒNIA

Després de la recepció dels 
convidats, Korchagin va 
fer un discurs i va lliurar les 
credencials al nou cònsol 
honorari de Rússia al país. 

La ministra d’afers exteriors, 
Maria Ubach, va destacar el 
conjunt de les excel·lents 
relacions bilaterals entre els 
dos països.

Durant la celebració es va 
rendir un sentit homenatge 
a Pere Joan Tomàs, l’anterior 
cònsol honorari, amb un minut 
de silenci.

A l’esdeveniment van assistir 
ministres de Govern, cònsols 
majors i menors de diverses 
parròquies, membres de 
la família Picasso, entre 
d’altres personalitats del món 
empresarial i polític.

Els participants de la 
cerimònia van gaudir de 
l’actuació de membres de 
l’Orquestra Filharmònica de 
Barcelona, dirigida per Yuri 
Botnari, de la filharmònica 
de Moscú, que van 
interpretar obres de Mozart, 
Sibelius, Vivaldi, Txaikovsky 
i Bartok.

La cerimònia va concloure 
amb el vernissatge amenitzat 
pel pianista andorrà Jordi 
Barceló, amb un aperitiu a 
base de caviar i productes 
russos, preparat per Jordi 

Grau (guanyador d’una 
estrella Michelin l’any passat, 
i xef de l’Hotel Hermitage). El 
maridatge va anar a càrrec del 
prestigiós Champagne Barons 
de Rothschild. 

El passat gener l’ambaixador de Rússia a 
Espanya, Yuri Korchagin, va nomenar oficialment 
Narcís Socías Tomàs, cònsol honorari de Rússia 
a Andorra, en una prestigiosa celebració que va 
tenir lloc al Sport Hotel Village, un dels hotels 
més distingits del país.
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Durant el neolític fa uns 
vuit o deu mil anys, l’home 
va començar a domesticar 
ovelles i cabres, una animals ja 
acostumats a les migracions. 
Des de les terres baixes, on 
a partir de mitja primavera 
l’herba escasseja i on les ovelles 
pateixen la calor, es poden 
divisar en la llunyania les altes 
muntanyes del Pirineu, que 
ofereixen tota classe d’herbes 
molt apreciades pels ramats. A 
Andorra, l’home del neolític feia 
transhumar als ramats durant 
l’estiu, cap a les muntanyes, per 
sobre dels 2.000 metres.

La natura coneix un calendari 
natural, aquest calendari el 
marca el moviment aparent del 
sol al llarg de l’any. 

Les necessitats de subsistència, 
l’observació més afinada de la 
natura i el desenvolupament de 
la seva intel·ligència, van donar 
a l’home la noció cada vegada 
més precisa d’aquest calendari 
natural. 

Podem imaginar l’home 
primitiu mirant cada matí el cel 
i l’horitzó per preveure el temps 

que faria durant tot el dia. El 
calendari natural el va inventar 
l’home fa milers d’anys perquè 
era senzill, precís, útil i necessari 
per viure.

Bonaventura Adellach va néixer 
el 1928 a Llorts, un poble de la 
parròquia d’Ordino a Andorra. 
Després d’una llarga trajectòria 
professional, el seu humanisme 
i els seus coneixements tècnics 
i científics, el van portar a partir 
de l’any 1997 a recórrer les 
muntanyes de la seva infància 
per verificar les seves hipòtesis 
sobre la importància del sol pels 
primers pobladors. 

Una atracció inexplicable, i un 
fenomen inesperat i excepcional 
descobert durant les seves 
expedicions, van fer que escollis 
un pic singular de les valls dels 
Orris, el Pic d’Arcalís.

El pic d’Arcalís reunia tots 
els requisits per ser escollit 
muntanya solar, muntanya 
sagrada, punt sublim per adorar 
el deu sol. 

Des del cim, descobrim en totes 
direccions una línia d’horitzó 
que ofereix nombrosos punts de 
referència. En dies clars, la vista 
arriba a més de 200 kilòmetres. 
Podem observar les terres 
baixes, els Pics d’Andorra, de 
Catalunya, d’Aragó i de França. 
A 68 kilòmetres de distància 
veiem el Massís de la Maladeta, 
i el pic més alt del Pirineu, 
l’Aneto.

Un matí d’agost del 2001, 
pujant tot sol a punta del dia, 
Adellach va fer un descobriment 
extraordinari. La muntanya 
estava foradada, durant uns tres 
minuts les primeres llums de 
l’alba passaven per un forat al 
mig de la penya. El Sol i la Terra 
s’unien. 

Tenint en compte la posició i 
la orientació d’aquell forat, el 

El sol és vida, la vida és sol. 
Sense el sol la terra tindria 
una nit permanent sense llum, 
sense calor, sense vida. El sol 
ha creat i condicionat la vida 
sobre la terra, el sol és l’energia 
primordial, és el nostre creador. 
Bonaventura Adellach va 
descobrir com vivien els 
antics pobladors andorrans, 
després d’una feixuga feina 
de més de deu anys de 
càlculs i observacions sobre 
el terreny. Tot això, s’explica 
en l’extraordinari documental 
realitzat per l’Àlex Tena i el 
Jaume Riba, l’any 2012, “Arcalís, 
la muntanya Solar”.

 DESCOBRIMENT 
EXTRAORDINARI

IN MEMORIAM A BONAVENTURA ADELLACH (1928-2021)
<<ADELLACH VA 

DESCOBRIR QUE DES 
DEL CIM, AL NEOLÍTIC 

S’ACOTAVEN LES 
ESTACIONS PER LA 
POSICIÓ DEL SOL>>

TEXT: RAMON GANYET, JAUME RIBA I ÀLEX TENA · FOTOS I FILMACIÓ: JAUME RIBA I ÀLEX TENA
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sol havia de passar dues vegades 
l’any: una vegada a la primavera 
i una vegada a l’estiu, a principis 
d’agost. 

Adellach es va donar compte 
que des d’un lloc concret havia 
determinat un horitzó en el qual 
es desplaçava el sol, avui nosaltres 
en diem l’horitzó solar. L’home 
primitiu pràcticament va crear el 
primer calendari natural.

Quan el sol surt més cap al 
septentrió és el solstici d’estiu 
i comença el calendari, som al 
21 de juny. El punt de sortida 
del sol es desplaça cada dia 
més ràpidament fins arribar 
a l’equinocci de tardor. El dia 
que el sol sortia darrere el pic 
de l’Estanyó, els ramats havien 
d’haver tornat cap al país baix. 
Finalment, s’arriba al solstici 
d’hivern el 21 de desembre i a 
partir d’aquí el punt de sortida 
es torna a desplaçar en sentit 
contrari. És entre les posicions 
del sol als dos solsticis que se 

situa l’horitzó solar amb el 
qual podem establir el nostre 
calendari.

Al Pic d’Arcalís, l’arqueòleg  Pierre 
Campmajo va descobrir l’any 
2005 una pedra vertical també 
falcada, un veritable menir. 
Tots aquests descobriments són 
una prova seriosa que en temps 
remots els pastors ja es servien 
del sol per senyalar aquest dia 
d’agost, el dia solar. 

El pas del sol pel forat va 
permetre l’elaboració d’un nou 
calendari més precís i acurat 
que el calendari natural. Els 
pastors que podien haver utilitzat 
aquest calendari més elaborat 
pujaven des del país baix català. 
Bonaventura Adellach va decidir 
batejar-lo com calendari català 
primitiu.

Per fer saber a les altres tribus 
pastorals o pageses dels països 
catalans que havia arribat aquest 
dia excepcional, 15 d’agost, el 

primer dia de l’any, s’encenia 
un foc al Pic d’Arcalís o al Pic de 
Cataperdís, situat al costat.

Per què queden tan pocs rastres 
del que va fer aquella gent? 
Això es pot explicar quan es va 
instaurar el cristianisme, que al 
ser una doctrina dogmàtica, com 
quasi totes les religions d’aquella 
època, la primera cosa que havien 
de fer era eliminar les religions 
anteriors, els usos i costums. 
Quan va arribar el cristianisme, 
tot això (el forat, el calendari 
català primitiu i tot el demés), per 
a ells era el diable, i val més que 
no se’n parli més. 

Tota la informació d’aquest 
article s’ha extret d’un notable 
documental sobre les investigacions 
de Bonaventura Adellach, “El 
pic d’Arcalís: la muntanya solar”, 
realitzat per Àlex Tena i Jaume Riba, 
escrit per Ramon Ganyet, i produït 
pel Comú d’Ordino, l’any 2012.

<<LA VISTA DES 
DEL PIC D’ARCALÍS, 
ARRIBA A MÉS DE 
200 KILÒMETRES 
EN DIES CLARS>>
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