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L’ART DE VIURE
ANDORRA

El nou
SKYLINE
PONT TIBETÀ DE
CANILLO
PARC SOLAR
EL PLANELL DE
LA TOSA
RECONSTRUCCIÓ
DEL CAMPANAR
DE SANT VICENÇ
D’ENCLAR
EDIFICI EL
LLOSER · ORDINO
XALET A JUBERRI
PER AKKURAT
VALL DEL
MADRIUPERAFITACLAROR

artdeviure.com · 3€

ANDORRA-SOTHEBYSREALTY.COM
RESERVES OBERTES

Ordino Villas Mountain Resort.

info@sir.ad · +376.87.22.22 · www.andorra-sothebysrealty.com

Ordino Villas
Mountain Resort
NOU PROJECTE

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

ARQUITECTES
EN EXERCICI
ADELLACH COMA , Josefa
Casa Adellach
AD300 LA CORTINADA
Tel. 850.195
arquitectonia@tallerarquitectonia.com
Número de col·legiada: 31
ADSERÀ GRIFÉ, Josep
C. Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 2n
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 806.365
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 ESPAR , Pere
Casa Aixàs. Camí Ral, 1 baix
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 824.001
aixas.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 01
ALBOS COLOMBIER , Miquel
Baixada de Molí, 7-9-11, 4B 4
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 862.861
albos@miquelalbos.com
Número de col·legiat: 38
ALBOS SABOYA , Robert
Av. De l’Fener, 15 – Ed. Picó, 1r D
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868.020
albosmarti@gmail.com
Número de col·legiat: 43
ALEIX PALOU , Xavier
Urb. Els Oriossos, Xalet Aleix
AD400 ANYÓS – LA MASSANA
Tel. 815.445
xaa@andorra.ad
Número de col·legiat: 15
ÀLVAREZ RIBA , Lluís
Carrer la Parròquia, 2
AD 700 – ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 862.459
llar@andorra.ad
Número de col·legiat: 13
ARIAS TORRES , Gerard
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800.901
ga@data.ad
Número de col·legiat: 87
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
Número de col·legiada: 147
BADIA NICOLÀS , Eulàlia
Carrer Prat de la Creu, 87 1-1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 394.994
info@cinc-studio.com
www.eulaliabadia.com
Número de col·legiada: 126
BARDINA LAMELAS , Xavier
Av. Meritxell 91, Despatx 401
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 603.315
info@kxarquitectura.com
www.kxarquitectura.com
Número de col·legiat: 130

Horari d’atenció al públic
de dilluns a divendres
de 8.30 hores a 16.30 hores

JUNTA DE GOVERN
Degana
SONIA PALAU GARCIA
Secretari
ZAIRA NADAL BENTADÉ
Tresorer
JOSEP TRAVÉ SIRVENT

Vocals
XAVIER BARDINA LAMELAS
JORDI CORNELLA AYERBE
IVAN MORANTE JIMÉNEZ
ARNAU SEMPERE ALBERT

BATLLE JORDANA, Jordi
C. Baixador de l’Molí, 2 – baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 842.600
batllearquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 10

CORNELLA AYERBE, Jordi
Carrer dels Caballers, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 353300
cornella.arquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 73

BEDÓS BONATERRA, Lluís
Casa Inka, Urb. L’Espalmera
AD 400 – LA MASSANA
Telèfon: 379.109
lluisbedos.arquitecte@gmail.com
www.bedos.net
Número de col·legiat: 146

CORTÉS PUIG , Josep Antoni
Xalet Cortés, Santa Coloma
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 326.126
cortes.j@andorra.ad
Número de col·legiat: 41

BLANCO ALBA , Mario
Av. Príncep Benlloch, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800.901
mb@data.ad
Número de col·legiat: 158

DALMAU JIMÉNEZ , Eva Maria
Av. Fiter i Rossell, 70 – 2n 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 363.993
edalmauj@coac.cat
Número de col·legiada: 99

BLASI PALACÍN, Víctor
C. Prat de la Creu, 8 – desp. 304-305
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865.290
arquitectura@hekkio.com
Número de col·legiat: 46

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

BURGUES SORIANO, Miquel
Urb. La Plana, 2-C
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 370.445
mburgues@bzarquitectura.com
Número de col·legiat: 112

DAVILA , Gonzalo
Av. Meritxell 76, 1r porta 6
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 605.421
g.davila@ecodisseny.ad
www.ecodisseny.ad
Número de col·legiada: 127

CALL REIG, Julià
Plaça Guillemó, 5 – 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 869.643
callreig.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: 16
CALVET SALA, Marc
Passatge d’Isabel Sandy, 2 – 1r
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 801.888
info@calvetarquitectes.com
Número de col·legiat: 65
CANUT FONT , Andreu
Carrer Valira, 2 – 1r B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 805.205
andreu@altura.ad
Número de col·legiat: 136
CASAMAJOR ESTEBAN , Joan Albert
Costa Nagol, Ed. Caborreu – baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 841.777
casamajor.ass@andorra.ad
Número de col·legiat: 78
CATALINAS SUBIRANA , Meritxell
Passatge Arnaldeta de Caboet, 6
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 677.936
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 CARDONA , Pere
C. Prada de Moles 18, 1a.
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868942/820183
pcervos@andorra.ad
Número de col·legiat: 96
CHILLON MOYA, Marina
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805205
hola@altura.ad
Número de col·legiat: 92

DEDEUS PROENÇA , Ricard
Ctra. De Sispony, 13
Urb. Camp de Baix – 44
AD400 LA MASSANA
Tel. 846.486
info@causaestudi.com
Número de col·legiat: 90
DILMÉ BEJARANO , Enric
DOCTOR ARQUITECTE
Av. Fiter i Rossell, 109
Baixos, local 2
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 869.558
enricdilme@enricdilme.com
Número de col·legiat: 44
ESPUGA SORRIBES , Pere
B. Armengol, 10 – Ed. Montclar 234
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 802.000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 34
FAURA PAVIA , Elisabeth
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805.205
hola@altura.ad
Número de col·legiada: 53
FELIPÓ CODINA , Josep Maria
Av. Meritxell, 9 – 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 822.630
jmfelipo@gmail.com
Númerobre de col·legiat: 60
FERRIZ CLAVIJO , Jaume
Av. Sant Antoni 61, 5è 1a
AD400 LA MASSANA
Tel. 637.957
ferriz.arquitectura@gmail.com
Númerobre de col·legiat: 107
FERRER SANTS , Joaquim
C. de les Grandalles, 4t
Ed. Xalet Ordino, átic
AD300 ORDINO
Tel. 682.652
quim@andorra.ad
Númerobre de col·legiat: 131

Vocal suplent
ENRIC DILMÉ BEJARANO
MIQUEL MERCE RODRIGUEZ

FIÑANA GARRALLÀ, Pere
Av. Sant Antoni, núm. 12
AD400 LA MASSANA
Tel. 615.155
pere.finana@gmail.com
Númerobre de col·legiat: 157
FITÉ FERRERO , Marina
Xalet Rull (Els Plans)
AD400 Escàs
Tel. 377.728
mfite@andorra.af
Númerobre de col·legiada: 64
GARCIA FRESNO, Anna
C. Prat de la Creu 94, 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 611.939
annafresno@gmail.com
Número de col·legiada: 117
GARCIA RICART, Patrick
Carrer dels Escalls, 9 – 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 809.045
tda@andorra.ad
Número de col·legiat: 32
GIL RODRÍGUEZ, Jacint
Xalet Gil – Roc dels Esquirols
AD600 AIXIRIVALL
Tel. 383.225
gilarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 76
GINJAUME GRATACÓS, Lluís
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805.205
hola@altura.ad
Número de col·legiat: 92
GRAS FERNÀNDEZ, Carles
Dr. Molines, 2-4
Ed. “Trillà III” – 1r 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868.075
dacg@andorra.ad
Número de col·legiat: 55
IGLESIAS RODRÍGUEZ, Pau
Carrer dels Plans, 90
AD400 LA MASSANA
Tel. 339.760/818.450
pauiglesias@pauiglesias.net
Número de col·legiat: 75
JARA BARRANQUERO, Marta
C/ La Rabal, 6. Casa Tit.
AD400 – Sispony – La Massana
Tel. 340.599
m31estudi@m31estudi.com
Número de col·legiada: 135
LÓPEZ MATEOS MORENO, Artur
Urb. Les Agudes, 24 – Casa 1
AD400 SISPONY
Tel. 839.831
l-m.arquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 20
LORENZ. Daniela
Carrer Coma del Colat, núm. 27
AD400 – La Massana
Tel. 635.411
Daniela.lorenz.arq@gmail.com
Número de col·legiada: 109
MARÍN HIGUERA , Jesús
Av. Dr. Mitjavila, 17
Ed. PASTURE – Bloc II – local 1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 835.200
orteuarquitectura@gmail.com
www.orteuriba.com
Númerobre de col·legiat: 156

Carrer de la Grau, 23 · local 2
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 861202
info@coaa.ad
www.coaa.ad

MARTÍ PETIT, Antoni
Av. De la Constitució
Salita Parc, 1-2
AD700 – Escaldes-Engordany
Tel. 326.360
arquilidia@andorra.ad
Número de col·legiat: 26
MATEU JOFRE, Joan
Av. Meritxell, 30
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 877.444
mateu.arq@gmail.com
Número de col·legiat: 121
MERCE RODRIGUEZ, Miquel
Av. De les Escoles 18, entresol, 1-B
AD 700 – ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 633.419
info@miquelmercearquitecte.com
Número de col·legiat: 82
MELGOSA ANTONIJUAN, Oriol
Av. Br. Riberaygua, 9 – 4t B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. +34.687.860584
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. 664.554
anna.mirapeix@hotmail.com
Número de col·legiada: 140
MOLNÉ SAUQUET, Antoni
Antic Carrer Major, 22 – 1r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 828.661
a3ti8me@andorra.ad
Número de col·legiat: 09
MONEGAL BLASI, Marc
Ctra. Comella, 18
Ed. Habitat, 5è 2a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 821.321 / +.34.93.319.50.83
mm@andorra.ad
Número de col·legiat: 39
MONTANÉ TOMÀS, Josep Antoni
Casa Nova Quim
AD300 ORDINO
Tel. 837.279
jamt.arquitecte@andorra.ad
Número de col·legiat: 23
MORANTE JIMÉNEZ, Ivan
Plaça Coprínceps, 1, Despatx 3-4
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 800.899
arquitectes@imgrup.com
Número de col·legiat: 97
NADAL BENTADÉ, Zaira
Era Mangautxa – Pl. Sant Cerni
AD100 Canillo
Tel. 851.095
zaira.nadal@andorra.ad
www.polnadalboix.com
Número de col·legiada: 77

NICOLÀS CASAS, Marc
Av. Carlemany 34, 4t-3r
AD700 – ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 625.509
nicolasestudiaridac@gmail.com
Númerobre de col·legiat: 152

PUIG CANALS, Judith
Carrer Currubell, 1 – 5è 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800.420
jpuigc@gmail.com
Número de col·legiada: 151

SORIANO VIDAL, Josep
Av. Carlemany, 117 – 5è A
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 864.949
pepsoriano@andorra.ad
Número de col·legiat: 58

OROBITG PÉREZ, Ciro
Av. Meritxell, 20 – Ed. Roc Escolls,1-2E
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 808.720
c.orobitg@andorra.ad
Númerobre de col·legiat: 61

PUIG MONTANYA, Carles
Carrer Currubell, 1 – 5è 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800.420
cpuigmont@andorra.ad
Número de col·legiat: 35

TERREROS CEBALLOS, Andreu
Av. Doctor Nequi, 7 – 5è B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807.747
atmsarqs@andorra.ad
Número de col·legiat: 19

PUNTAS BATANÉS, David
Av. Joan Martí, 117 – local 2
AD200 ENCAMP
Tel. 817.666
david@apunt.ad
Número de col·legiat: 114

TERREROS SANSA, Mercè
Av. Doctor Nequi, 7 – 5è B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807.747
merce.terreros@gmail.com
Número de col·legiada: 106

RANDO CABANILLAS, Diana
C. Prat de la Creu, 8 – 6è 6a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 674.639
rando.diana@gmail.com
Número de col·legiada: 132

TORRENTS RODRÍGUEZ, Javier
C/ Bonaventura Armengol, 10 ed.
Montclar, 234
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 802.000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat:118

ORTOBITG JIMÉNEZ, Josep Lluís
Av. Meritxell, 20 – Ed. Roc Escolls,1-2E
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 808.720
orobitg.arq-eng@andorra.ad
Númerobre de col·legiat: 08
ORTEU RIBA , Xavier
Av. Dr. Mitjavila, 17
Ed. PASTURE – Bloc II – local 1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 835.200
orteuarquitectura@gmail.com
www.orteuriba.com
Númerobre de col·legiat: 54
PALLARÉS PAPASEIT, J.Manel
C. Prat Creu, 59 – esc B, 6è 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865.431
kfs@coac.net
Númerobre de col·legiat: 45
PALAU GARCIA , Sònia
Bonaventura Riberaygua, 41
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 649.376
info@palauarquitectura.ad
www.palauarquitectura.ad
Númerobre de col·legiada: 103
PALAU SANTACREU , Anaïs
Carrer Ana Maria Pla, 31
Ed. ILLA 3, 2A
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 676.062
anaispalacio@gmail.com
Númerobre de col·legiada: 137
PASCAL RIERA, Esther
C. J. Viladomat, 38 – e. A – 6e 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 339.025 / 860.634
estudi@pascalarquitectura.com
Número de col·legiada: 56
PEREZ MORENO, Daniel
Sant Salvador, 10 – 1r
Despatx 105
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 361.270
as08estudi@gmail.com
Número de col·legiat: 91
PERNÍA MORENO, Moisès
Av. Través, 28 – baixos
Ed. Sant Roc
AD400 LA MASSANA
Tel. 839.183
projectesnous@gmail.com
www.projectesnous.com
Número de col·legiat: 79
PI CERDÀ, Joan
Edifici Bonaire C, 4t 1a
AD100 SOLDEU
Tel. 820.929
j.pi.cerda@andorra.ad
Número de col·legiat: 27

MARINÉ CASALS, Eduard
Av. Princep Benlloch, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800.900
em@data.ad
Número de col·legiat: 95

NAUDI ZAMORA, Víctor
Av. del Pessebre, 40 – baixos
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 800.005
vnaudiz@naudiarquitectura.com
Número de col·legiat: 14

POL POLÉ, Antoni
Era Mangautxa – Pl. Sant Cerni
AD100 CANILLO
Tel. 851.095 / 851.656
aps@andorra.ad
www.polnadalboix.com
Número de col·legiat: 06

MARTÍ PEDESCOLL, Robert
Av. Fener, 15 · 1r D – Ed. El Picó
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868.020
rmartiarq@gmail.com
Número de col·legiat: 71

NAUDI GABRIEL, Víctor
Av. del Pessebre, 40 – baixos
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 800.005
vnaudiz@naudiarquitectura.com
Número de col·legiat: 141

PUBILL ARMENGOL, Josep
Av. Carlemany, 26 – 1r 2a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 826.606
pubillarquitecte@gmail.com
Número de col·legiat: 50

RIBA DE OLIVEIRA, Andreu
Carrer Sant Romà, Casa la Bordeta
AD200 LES BONS – ENCAMP
Tel. 831.231 – 347.025
andreu@ribaarquitectes.com
Número de col·legiat: 133
RIBERAYGUA MAGALLÓN, Antoni
C. Alzinaret, 22, 6-2
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 678.526
toniriberaygua@gmail.com
Número de col·legiat: 129

TRAVÉ SIRVENT, Josep
Carrer del Parnal, 10 – 1r 3a
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 820.476
jtrave@gmail.com
Número de col·legiat: 98

UZUNOVIC, Mirjana
C. dels Cortals s/n, Residencial
Cerni, Bloc D, baixos
AD200 ENCAMP
Tel. 385.285
RIBERAYGUA ZAMORA, Bonaventura hola@mirauzunovic.com
Número de col·legiada: 154
Carrer Ciutat Consuegra, 10
Edifici Orio, 4t 3a
VALDÉS PUIG, Alfons
AD500 ANDORRA LA VELLA
C. Prat Primer, 4 – apart. 71
Tel. 337.824
AD500 ANDORRA LA VELLA
turi.arquitectura@gmail.com
Tel. 822.129
Número de col·legiat: 93
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05
RUBÍ PRAT, Marc
Carretera Sant Cristòfol, 72, 3-3
AD 400 LA MASSANA
Tel. 835410
construcciomr@gmail.com
Número de col·legiat: 142
SALA MOMPEL, Jordi
P. Manel Cerqueda, 3-5 – 3r B
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 808.345
ajs@andorra.ad
Número de col·legiat: 07
SÀLVIA SÀLVIA, Júlia
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805.205
hola@altura.ad
Número de col·legiada: 149
SÀNCHEZ FORES, Laura
Carrer de la Unió 9, Esc. A, 1-1
AD 700 – ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 733.340
arquilauras@yahoo.es
Número de col·legiada: 68
SÀNCHEZ SÀNCHEZ, Cèsar
Bonaventura Armengol, 10
Ed. Montclar, 234
AD 700 – ESCALDES-ENGORDANY
Telèfon: 802.000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat:125

VITULLO, Jorge Anibal
Carrer Gil Torres, 63 – baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 866.576/328.102
aedificatioslu@gmail.com
Número de col·legiat: 108
VECIANA MEMBRADO, Gerard
Carrer Valira, 2 – 1r B
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 805.205
hola@altura.ad
Número de col·legiat: 66
VENDRELL CORTÉS, Marta
Av. Joan Martí, 117 – local 2
AD200 ENCAMP
Tel. 817.666
marta@apunt.ad
Número de col·legiada: 94
VICENTE SOLÀ, Fèlix
C. Prat de la Creu, 92 – 1r, desp. 16
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807.777
despatx@fvsarq.com
Número de col·legiat: 29
VIDAL QUÍLEZ, Jordi
Av. Meritxell, 59, entresol
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 865.924
th19@andorra.ad
Número de col·legiat: 72

SEMPERE ALBERT, Arnau
C. Prat de la Creu, 59-65, Esc. B, 2n
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 806.365
a.sempere@adseragroup.com
numero de col.legiat: 120

VILLAMAYOR ROZADOS, Albert
Carrer El Cedre, 5 – esc. B – 2n C
AD500 SANTA COLOMA
Tel. 724.577
avr@andorra.ad
Número de col·legiat: 51

SOLÉ SANS, Jordi
B. Armengol, 10 – Ed. Montclar, 234
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 802.000
engitec@engitec.ad
Número de col·legiat: 124

VITULLO, Jorge
C. Gil Torres 60, Baixos 2
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 866.576 / 328.102
jvitullo@coaa.ad-vitullojorge@gmail.com
Número de col·legiat: 108

VIU REBÉS, Lluís
Xalet OCCESA. Les Canals, s/n
AD 500 – 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
WENDT ALVAREZ, Carlos
Ap. B006 Piolets Park,
Camí Marrades del Piol s/n
AD100 – Soldeu – Canillo
Tel. 359695
c.wendt@sicraa.com
www.sicraa.com
Número de col·legiat: 153

ARQUITECTES A
L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
ANTELO ADRAN, Cristina
Cap de l’Àrea d’Urbanisme
Ministeri de Territori i Habitatge
Número de col·legiada: 101
CALVET SALA, Gerard
Cap de l’Àrea d’Urbanisme
Comú d’Escaldes-Engordany
Número de col·legiat: 86
GABELLA URRUTIA, Lorenzo
Cap de l’Àrea d’Urbanisme
Comú de La Massana
Número de col·legiat: 122
MANRESA ALBÁ, Héctor
Cap de Cadastre i Gestió de Territori
Comú d’Escaldes-Engordany
Número de col·legiat: 128
SAENZ DALVECIO, Ana
Tècnic d’Urbanisme
Ministeri de Territori i Habitatge
Número de col·legiada: 110

ARQUITECTES
SENSE EXERCICI
ALMARAZ BARTUMEU, Jaume
Numero de col·legiat: 134
ARMENGOL TORM, Carlota
Número de col·legiada: 89
BASÁÑEZ BILLELABEITIA, Pedro M.
Número de col·legiat: 42
CANADÉS PALAU, Joaquim
Número de col·legiat: 36
COLL CAPÓ, Joan
Número de col·legiat: 12
DORCA BIS, Aleix
Número de col·legiat: 21
GUERRERO MONTOYA, Joan Pau
Número de col·legiat: 83
JURADO PEÑALTA, Azahara
Número de col·legiada: 116
PINTAT CAMPAMELOS, Carla
Número de col·legiada: 155
PUJAL TRULLÀ, Albert
Número de col·legiat: 02
PURROY CHICOT, Joan A.
Número de col·legiat: 04
REBÉS ARENY DE P., F. Xavier
Número de col·legiat: 11
RECHI MONTES, Xavier
Número de col·legiat: 100
RICO FLOR, Ana
Número de col·legiada: 143
MENDIZABAL OLAIZOLA, M. Itziar
Número de col·legiada: 113
ROSSELL DURÓ, Manel
Número de col·legiat: 17
SOLÉ PARELLADA, Cecília
Número de col·legiada: 52

SUAREZ, Alejandro Pablo
Número de col·legiat: 144
UBACH SANGÜEZA, Carlota
Número de col·legiada: 148
URUE GARCIA, Rafael
Número de col·legiat: 145

TÈCNICS
HABILITATS
EN EXERCICI
ARMENGOL GIRAUT, Josep
Casa Nova Peretell
AD300 LA CORTINADA – ORDINO
Tel. 337955
Número de col·legiat: TH29
FARRÉ RIBA, Josep Maria
Av. Sta. Coloma, 31
Ed. Claror, sot. -1
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 807507
arqfarre@andorra.ad
Número de col·legiat: TH10
LÒPEZ MIRMI, Eduard
Av. del Pessebre, 28 – àtic
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 820956
edu.arq@andorra.ad
Número de col·legiat: TH17
MARQUILLÓ 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 MONTES, Maria Lluïsa
Av. Francesc Cairat, 6 – Baixos
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 815518
puigmontarqui@gmail.com
Número de col·legiada: TH16
REGUANT 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
BORRA NAVARRO, Joan P.
Número de col·legiat: TH30
CASAMAJOR PATAU, Joan
Número de col·legiat: TH05
CIRICI MONTANYA, Joan
Número de col·legiat: TH08
LOPEZ MIRMI, Antoni
Número de col·legiat: TH28
MARTÍNEZ FERNÀNDEZ, Josep
Número de col·legiat: TH07
MONTES ESTRADA, Manuel
Número de col·legiat: TH23
RADUAN PANIAGUA, Joan Ignasi
Número de col·legiat: TH09
RIEGER ABBERGER, Bernat
Número de col·legiat: TH21
SINFREU VERGARA, Antoni
Número de col·legiat: TH20
VALDÉS PUIG, Marcel·lí
Número de col·legiat: TH04
VIVES LORENZO, Clara
Número de col·legiada: TH27

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

Sr. Vicenç JORGE SECO
President
Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
Vice-President
Sr. Aitor OSORIO MARTÍ
Secretari
Sr. Josep Mª PLANES OBIOLS
Tresorer

Col·legiats
en exercici

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

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

Col·legiats

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

www.enginyers.ad

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

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

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

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

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

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

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

Grup Heracles: Cevalls
Unitat d’identificació

REDUCCIÓ MÀXIMA

Av. del Consell de la Terra 14-16
Imatge corporativa
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 900 · ¢ 877 901
Ç cevalls@cevalls.com
Z www.cevalls.com

Av. Fiter i Rossell 70, 1r 2a
Ed. Portal els Vilars
AD700 Escaldes - Engordany
J 822 552 · ¢ 861 411
Ç construc.carracedo@andorra.ad

Reducció màxima

PANTONE

C. dels Barrers 21
AD500 Santa Coloma
J 720 975
Ç urcosa@urcosa.ad
Z www.urcosaandorra.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

PANTONE

Black
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151

Positiu/Negatiu

40 mm

Pantones

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

PIDASA

C. de Lòria 1
AD600 Sant Julià de Lòria
J 741 000 · ¢ 741 001
Ç cpujal@andorra.ad

C. Callaueta 10, 1r 3a
AD500 Andorra la Vella
J 805 620 · ¢ 865 590
Ç seic@andorra.ad

SERVEIS

CONSTRUCTORA

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

Av. del Pessebre 26
AD700 Escaldes - Engordany
J 806 384 · ¢ 806 382
Ç jcvillaverde@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. Mossèn Lluís Pujol, s/n
Nau Navas
AD500 Santa Coloma
J 865 444
Ç navasfor@andorra.ad

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. Santa Coloma, 18
Entresol
AD500 Andorra la Vella
J 864 890 · ¢ 864 890
Ç cosofresl@andorra.ad

Ctra. d’Engolasters 21
AD700 Escaldes - Engordany
J 805 530 · ¢ 867 653
Ç gojim@gojimsl.com
Z www.gojim.com

C/l’Anglada, 6, Casa Font
Planta -1, Local
AD300 Ordino
J 737 727
Ç em-t@emtandorra.com
Z www.emtandorra.com

Av. Príncep Benlloch 79, 1r
AD500 Andorra la Vella
J 820 504 · ¢ 861 863
Ç construccionspurroy@gmail.com

Av. d’Enclar 26, 5a planta
AD500 Santa Coloma
J 721 445 · ¢ 722 445
Ç info@pidasaserveis.ad
Z www.pidasaserveis.ad

Parc de la Mola 8, baixos
AD700 Escaldes - Engordany
J 821 163 · ¢ 861 585
Ç info@construccionsmarine.com

Av. Rouillac, 22 baixos
AD200 Les Bons-Encamp
J 832 570 · ¢ 832 571
Ç geico@andorra.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. Sant Salvador 10, esc. B, 3r, desp. 7
AD500 Andorra la Vella
J 808 645 · ¢ 867 111
Ç locubsa@locubsa.com

Av. de les Escoles 18, 1r 1a
AD700 Escaldes-Engordany
J 827 876 · ¢ 324 882
Ç info@construccionstauste.com

C. Esteve Dolsa 41, bloc B, baixos
AD500 Andorra la Vella
J 867 330 · ¢ 867 959
Ç simco@andorra.ad
Z www.simcoandorra.com

Av. Rouillac 19B Les Bons
AD200 Encamp
J 731 215
Ç roca@construccionsroca.ad

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

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Despatx 601
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 300 · ¢ 877 301
Ç copsa@copsa.ad

Ctra. General s/n
AD100 Soldeu
J 870 560 · ¢ 870 561
Ç altamuntanya@grupcalbo.com

Av. del Consell de la Terra 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 804 900 · ¢ 862 108
Ç unifor@grupheracles.com
Z www.unifor.ad

www.acoda.ad

DES DE 1986

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

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

Ctra. d’Aixovall, Km 1
AD600 Aixovall
T (+376) 741 100
intertrans@intertrans.ad
www.intertrans.ad

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

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

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

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

Ctra. La Comella, 27 “El Ribal”
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 845 391
xaltimir@transkral.com

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

C. Gil Torres, 63, 3er 2a
AD500 Andorra La Vella
T (+376) 862 084
transariza@andorra.ad

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

TRANSPORTS
BERNÉ I FILL
T (+376) 837 069
tberneifill@hotmail.com

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

Ctra. de la Comella, 29
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 801 400
comercial@nagrup.com
www.nagrup.com

Z.I. Borda del Germà, naus 22-23
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 738 888
T (+376) 838 005
info@catrans.ad
www.catrans.ad

Av. de Salou 56
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 1802 444
fruitesmolina@andorra.ad

www.atmca.ad

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

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

Av. d’Enclar 64
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 760000
oficina.eeca@andorra.ad
www.enclarcarburants.ad

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

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

Urb. Camp de Perot,
Ed. Canturri 2n 1a
AD600 Sant Julià de Lòria
T (+376) 349 671
t.sansa@andorra.ad

Av. Consell de la terra 14-16
AD700 Escaldes-Engordany
T (+376) 737 560
www.grupheracles.com

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

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

C. Esteve Dolsa, 45, 5D
AD500 Andorra la Vella
T (+376) 679 357
T (+34) 664 073 314
transportsmgandorra@gmail.com
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Prat de la Creu 50-65, esc. B, 2n
AD500 Andorra la Vella
T/F (+376) 824 991
atmca@andorra.ad

Carrer Sant Miquel, 2 · Baixos
AD200 Encamp
J 833 322
Ç cabrini@andornet.ad

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

Av. d’Enclar, 130 · Baixos
AD500 Santa Coloma
J 332 045
Ç lampisteriamiquel@gmail.com

Av. de Salou, Magatzem Cervós, 12
AD500 Andorra la Vella
J 322 809 · J 723 813
Ç controls@gascontrols.ad

Av. Sant Antoni, 62 · Local 2
AD400 La Massana
J 847 333
Ç instalacions@prodomo.ad

Lampisteria, calefacció i climatització

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

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

Ctra. de la Comella, 35
AD500 Andorra la Vella
J 806 500
Ç iscea@andorra.ad

Av. del Ravell, 26 · Baixos
AD400 La Massana
J 333 696
Ç instal·fort@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

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

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

Ctra. de Nagol, 24 · Baixos 1
AD600 Sant Julià de Lòria
J 822 016
Ç expressclima@andorra.ad

Ctra. de Fontaneda, 8 · Baixos
AD600 Sant Julià de Lòria
J 842 094
Ç ramonaran@andorra.ad

Carrer l’Aern
AD500 Santa Coloma
J 723 009
Ç lgodoy@andorra.ad

Ctra. de la Comella, 41
Ed. Encorces · Local 5-5
AD500 Andorra la Vella
J 815 261
Ç aiguatubslampisteria@gmail.com

Av. Santa Coloma, 108
AD500 Andorra la Vella
J 804 020
Ç palmir@agfs.ad

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

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

Av. del Pessebre, 37
AD700 Escaldes-Engordany
J 807 419
Ç direccio@andorra.ad

Carrer del Solà, 5 Ed. Lluna · Local 3
AD200 Encamp
J 834 960
Ç elblau@andorra.ad

Carrer dels Escalls, 7 · 1r 4t
AD700 Escaldes-Engordany
J 864 658
Ç caldasl@andorra.ad

Carrer l’Alzinaret, 5 · Local B
AD500 Andorra la Vella
J 750 075
Ç andorra@gruporull.com

Ctra. de la Rabassa, 14 · Local 3
AD600 Sant Julià de Lòria
J 844 380
Ç electricagili@andorra.ad

Carrer Dr. Vilanova, 9
Ed. Thaïs, 5è D
AD500 Andorra la Vella
J 828 466
Ç administracio@telexarxes.net

Carrer Terra Vella, 21 · Local 2
AD500 Andorra la Vella
J 867 796
Ç administració@fredimaq.com

Ctra. de la Comella, 23
AD500 Andorra la Vella
J 800 075
Ç osolans@tecnisa.ad

Ctra. de la Comella, 23
AD500 Andorra la Vella
J 870 130
Ç jcsolans@tecnisa.ad

Carrer l’Anglada, 6
Casa Nova Font, Local 1
AD300 Ordino
J 737 727
Ç em-t@emtandorra.com

INSTAL·LACIONS LUCIANO

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

ECOTERM S.L.
Carrer de les Costes, s/n · Local 3
Ed. Armengol
AD500 Andorra la Vella
J 808 020
Ç trefelca@andorra.ad

COL·LABORADORS

Ciutat de Valls, 36 · Baixos
AD500 Andorra la Vella
J 342 405
Ç cxandri@andorra.ad

Borda del Jaile, Ed. Millà · 1r 2a
AD600 Sant Julià de Lòria
J 741 055
Ç finicalor@andorra.ad

Antic Carrer Major, 7
AD500 Andorra la Vella
J 862 725
Ç jordisansatorm@andorra.ad

Mas de Ribafeta, La Llobatera, 7
AD400 Arinsal - La Massana
J 839 062
Ç ecologiatermica@gmail.com

electricitat

Instalbeca
lampisteria
electricitat

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

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

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

Av. Sta. Coloma, 20
AD500 Andorra la Vella
J 759 000
Ç efhys@andorra.ad

ATT,SL
LAMPISTERIA I
CALEFACCIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carrer de Lòria, 24
Ctra. de la Creu Blanca
AD600 Sant Julià de Lòria
J 843 639 J 321 639
Ç electricabesoli@andorra.ad

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

LAMPISTERIA
CLAIGAS
LAMPISTERIA
CLAU AIGUA I GAS
Antic Carrer Major, 17 · Baixos
AD500 Andorra la Vella
J 822 030
Ç sipce@sipce.ad

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

Instal·lacions Elèctriques i Climatització

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

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

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

VALLS D’ENVALIRA

Avgda. d’Enclar, 56 Santa Coloma
AD500 Andorra la Vella.
J 865055 · F 865055
Ç adelca@andorra.ad

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

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

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

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

Av. Santa Coloma, 33 · local B
AD500 Andorra la Vella
J 384 001
Ç info@imesdomo.net

Av. Joan Martí , 73 · local 1
AD200 Encamp
J 813 322
Ç electrolizarte@andorra.ad

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

COL·LABORADORS

SOM GESTORS DE RESIDUS

C. Prat de la Creu, 59-65
AD500 Andorra la Vella
agreda@andorra.ad
T 800 020

www.agreda.ad

Grup Heracles: Ecogrup
Unitat d’identiﬁcació

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

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
gruprefesa@gruprefesa.com
www.gruprefesa.com

PATROCINADOR

REDUCCIÓ MÀXIMA

Reducció màxima

C. Esteve Dolsa núm. 48
AD500 Andorra la Vella
T +376 800 215 377
ecotecnic@ecotècnic.com
Pantones
www.ecotenic.com
PANTONE

Positiu/Negatiu

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

PANTONE

Black

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

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 +376 810 510
pirinenca@grupheracles.com

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

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

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

45 mm

LAMINAT ACABAT
IMITACIÓ FUSTA AMB VETA

cuina amb illa central on
s’ha col·locat la zona de
cocció, elecció que maximitza
el confort, el disseny i la
funcionalitat

C/ La Plana, 4 | SANTA COLOMA | Tel (376) 72 23 04 | comercial@bellacer.ad

www.bellacer.com

REFORMA INTEGRAL

CARRER COSTES
DE TEIXIDÓ
LA MASSANA

UNA GRAN MILLORA PER A LA PARRÒQUIA

EL VERD GUANYA
TERRENY
COMPROMÍS DE PAÍS

VESTUARI
TÈCNIC.
SEC.
CÀLID.
RESISTENT.
SEGUR.

SERRALLERIA INDUSTRIAL

Helly Hansen Workwear
és un vestuari tècnic
adaptat al món laboral.
Roba altament resistent
i cómoda ideada per durar
i treballar protegits.

La solució ideal a cada projecte

Les millors ﬁnestres
tèrmiques del mercat

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

ELECTRICITAT · CALEFACCIÓ · LAMPISTERIA

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

www.telexarxes.net

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

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

Totes les teves
claus en una
iLOQ 5 Sèries

Accés còmode,
intel·ligent i segur!

+50 ANYS

DES DE 1971

ESPECIALISTES EN LA CONSTRUCCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DINS
DE L’ÀMBIT DE L’EDIFICACIÓ. TÈCNIC CONSULTOR CERTIFICAT EN PASSIVE HOUSE
Kimi Räikkönen
Pilot de Fórmula 1

C. dels Barrers, 21 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · T 720 975 · urcosa@urcosa.ad · www. urcosa.ad

Electrodomèstics per a la llar

Façanes ventilades i singulars
Oficina Tècnica d’Obra i
assessorament en construcció
de façanes

Formació y capacitació
- CAD 2D Y 3D
No.

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

Description

Date

Owner

- REVIT

- PRESTO

+376 344 594
Project Name
projectes@gfsgrup.com

Unnamed
Project number
Date
Drawn by
Checked by

Project Number

A102

Issue Date
Author
Checker

Scale

29/10/2020 9:07:22

Assessorament tècnic a projectes
d’arquitectura i d’enginyeria

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

www.cubicandorra.com
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*Primera neteja gratuïta
*Amb contractació anual

Som especialistes en:

desinfecció particular i industrial,
amb professionals capacitats i

-

-

Péo especialitzat
- Gruista
Paleta (2a)
- Pissarrista
Encofrador (2a)
- Tècnic en façanes
Ferrallista
ventilades - aplacades Cap
d’equip
- Paleta
especialitzat (1a)
Encofrador (1a)
termiques
i acustiques
(encarregat planols)
Plaquista
- Paleta
especialitzat
(1a)
- Paleta
especialitzat
(2a)
Guixaire
(marbres - granits - escales
- Ajudant oficial
Paleta
especialitzat
Pedrer (Pedra m3 - junta i
- rajola -gres)
especialista Maquinària
(1a) (marbres
- granits sense junta)
- Cap d’equip
(ferralista)
micros - injectora- Pintor (Pintures interiors
- Cap d’equip
escales (encofrador)
- rajola - gres)
projectora
- -Gruista
- Péo
especialitzat
- exterior
- parquings - i
Cap d’equip (pedrer)
Péo
especialitzat
- -Gruista
- Paleta (placo - guix - Paleta
(2a)
-Pissarrista
Cap d’equip
façanes)
- Cap d’equip
Paleta
(2a)
Pissarrista
- Encofrador
(2a)
- Tècnic
façanes
junts)
- Aj. Oficial
esp. màquina
-en
Peó
especialitzat
(encofrador)
Encofrador
- Tècnic
façanes
- Ferrallista
- aplacades
micros (2a)
- injectadora -ventilades
Capen
d’equip
(encarregat
Encofrador
(1a)
Cap
d’equip (placo
Ferrallista
ventilades
aplacades
- Encofrador
(1a)
termiques
projectadora
planos) i acustiques
guix
rajola
gres)
i acustiques
Encofrador
(1a)
-termiques
especialitzat
(1a)
- Plaquista
- Encofrador
(2a)
- Aj. Lampista
-Paleta
Tècnic
en
treballs verticals
Plaquista
- Paleta
especialitzat
- general
granits -(1a)
escales
- Guixaire
serraller
- Plaquista
- Cap d’equip (ferrallista) -(marbres
Guixaire
(marbres
- granits - escales
- Pedrer (Pedra m3 - junta i
- rajola -gres)
- Guixaire
- Ferrallista
Pedrer
(Pedra
m3 - junta i
-gres)
sense
junta)
- rajola
Cap d’equip
(ferralista)
- -Cap
d’equip
(ferralista)
sense
junta)
- Pintor
(Pintures
Cap
d’equip
(encofrador)
- Lampista
Serraller interiors
general
Pintor
(Pintures
interiors- i
- -Cap
d’equip
(encofrador)
- exterior
- parquings
Cap
d’equip
(pedrer)
- Ajudant
lampista
Tècnic en façanes
- exterior
-- parquings
-i
- -Cap
d’equip
(pedrer)
façanes)
Cap
d’equip
(placo
- guix ventilades
- aplacades -- Cap
- Aj. Oficial
esp. màquina
junts)
façanes)
d’equip
(placo - guix - Pintor
i acústiques
-esp.
injectadora
-junts)
Cap d’equip
(encarregat
Aj. micros
Oficial tèrmiques
màquina
(Pintures
interiors projectadora
planos)
micros
- injectadora
- (pedrer) - Cap
d’equip
(encarregat
- Cap d’equip
exterior
- aparcaments i
- Aj. Lampista
-planos)
Tècnic en treballs verticals
projectadora
façanes)
- Pedrer (Pedra m3 - junta
serraller
general verticals
Aj. Lampista
- -Tècnic
en treballs
i sense junta)
Tècnic en treballs
- serraller-general
verticals
- Pissarrista

màquines de higienització

*Primera neteja
*Primera
neteja gratuïta
gratuïta

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

*Amb contractació
Ox-Virin, homologat
pel Ministeri anual
de Sanitat d’Espanya.

Fem neteja de
Som
especialistes
en:
vidres
en alçada
Som
especialistes
en:

desinfecció particular i industrial,
desinfecció particular i industrial,
amb professionals capacitats i

amb professionals capacitats i
màquinesNovetats:
de higienització
màquines
de higienització
Fem neteja
de pàrquings
amb màquina compacta

amb productes homologats per combatre la Covid-19. Fem desinfecció
de fregar
i assecar
Viper
amb productes homologats
per
combatre
la AS380.
Covid-19. Fem desinfecció
amb màquines
d’ozó
per aire
i màquines
nebulitzadores
amb elper
producte
També
netegem
moquetes
i sofàs
màquina específica
amb màquines d’ozó per aire i màquines nebulitzadores amb el producte
a tèxtils
Viper Wols130.
Ox-Virin, homologat
pel Ministeri
de Sanitat d’Espanya.
Ox-Virin, homologat pel Ministeri de Sanitat d’Espanya.
Fem neteja de
Fem neteja de
vidres
en alçada
Tenim la solució per desinfectar, esterilitzar i neutralitzar tots els teus
vidres en alçada
espais. Tenim Ox-Virin, un desinfectant d’alt nivell, que combat de manera
eficaç el coronavirus. Un producte 100% biodegradable, que compleix amb
Novetats:
la normativa
europea UNEIX EN 14476.
Novetats:
Fem neteja de pàrquings
amb màquina compacta
*Trucar
per
consultar
condicions
imàquina
validesa
l’oferta.
Fem neteja
pàrquings
amb
dede
fregar
i assecar
Viper
AS380.decompacta
També netegem
moquetes
i sofàs
màquina
de fregar
i assecar
Viper
AS380.específica per
Avinguda
Joan
73i sofàs
local
2 - AD200
- Encamp
aMartí,
tèxtils Viper
Wols130.
També
netegem
moquetes
màquina
específica
per
a tèxtils Viper Wols130.

Tel.: +376 815 971 · +376 333 225

Tenim la solució per desinfectar, esterilitzar i neutralitzar tots els teus
espais.
Tenim
Ox-Virin,
desinfectant
d’alt nivell,
que combat
Tenim
la solució
per un
desinfectar,
esterilitzar
i neutralitzar
totsde
elsmanera
teus
eficaç el
coronavirus.
Un
producte
100% d’alt
biodegradable,
compleix
amb
espais.
Tenim
Ox-Virin,
un
desinfectant
nivell, queque
combat
de manera
la normativa
europea
EN 14476. que compleix amb
eficaç el coronavirus.
Un producte
100%UNEIX
biodegradable,
la normativa europea UNEIX EN 14476.
*Trucar per consultar condicions i validesa de l’oferta.

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

www.mavid.ad

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

Avinguda Joan Martí, 73 local 2 - AD200 - Encamp
Avinguda Tel.:
Joan
Martí,
2 -333
AD200
+376
81573
971local
· +376
225 - Encamp

Tel.: +376 815 971 · +376 333 225

Piscina

Piscina connectada,
intel·ligent i responsable
Experiència perfecta.

#SomJocor

Més de 70 anys 1951-2022

1968
54 anys

2022

editorial + sumari

158 ARQUITECTURA.
EDIFICI KM ZERO. ESCALDESENGORDANY

MORATÒRIA: SÍ O NO?

172 ARQUITECTURA..
EDIFICI PRAT DE LA CREU 44.
ANDORRA LA VELLA

L

La rumorologia de les moratòries en l’àmbit de la construcció, més o
menys ben defensada per uns i criticada per altres, em recorda la infinitat
d’estudis i anàlisis que hem fet els darrers anys, en forma de plans
estratègics, estudis de viabilitat del país, informes de sostenibilitat i d’altres.
No podem parar el creixement en tots els seus àmbits, però no podem
obviar la necessitat que tots els que treballem i volem continuar al Principat, hem de
tenir la possibilitat de viure amb dignitat i a un preu assequible. Govern, Comuns i altres
col·lectius tenen el deure i l’obligació d’oferir les mesures per dur a terme
projectes socials de vivendes, que s’adaptin a la realitat econòmica de
tothom.

190 ARQUITECTURA.
EDIFICI LA LLAR 4. ANDORRA LA
VELLA
204 ARQUITECTURA.
REFORMA INTEGRAL DEL CARRER
COSTES DE TEIXIDÓ.
LA MASSANA
214 ARQUITECTURA.
REFORMA D’UN XALET A SANT JULIÀ
DE LÒRIA
228 ARQUITECTURA.
XALET A JUBERRI. SANT JULIÀ DE
LÒRIA

En aquest número de l’Art de Viure us presentem, un reportatge
del nou SKYLINE de la parròquia d’Escaldes-Engordany i un
interessant reportatge de totes les propostes dels diferents
arquitectes de la nova seu social d’Andorra Telecom,
en ple centre d’Andorra la Vella. També veureu nous
projectes d’arquitectura, enginyeria i interiorisme,
on es percep la solvència dels professionals que
treballen al sector. I destacar el reportatge de la
Vall del Madriu-Perafita-Claror, per inspirar-vos
per gaudir d’un país únic.

242 INTERIORISME.
XALET A JUBERRI BY AKKURAT. SANT
JULIÀ DE LÒRIA
262 INTERIORISME.
GALERIA ART LAB. SANTA COLOMA

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR L’ART DE VIURE ANDORRA

276 INTERIORISME. VIVENDA A L’EDIFICI LA
LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

46 ARQUITECTURA.
CONCURS D’IDEES DE LA NOVA SEU
D’ANDORRA TELECOM

30 GUIA DE CONTROL
DE QUALITAT.:
4. ESTRUCTURA PREFABRICADA
5. ESTRUCTURA
METÀL·LICA
36 ARQUITECTURA.
ENTREVISTA A GONZALO DÁVILA
40 CONSTRUCCIÓ.
MAUCO SHOW

292 INTERIORISME. SVEDBERG INTERIORS
ESCALDES - ENGORDANY

60 ENGINYERIA.
PONT TIBETÀ DE LA VALL DEL RIU
CANILLO

302 INTERIORISME. REFORMA D’UNA
CUINA A UN XALET A SANTA COLOMA PER
MAIANA BABOT

84 ENGINYERIA.
PARC SOLAR FOTOVOLTAIC EL
PLANELL DE LA TOSA
VALLNORD – PAL ARINSAL

313 MISCEL·LÀNIA

94 ARQUITECTURA.
RESTITUCIÓ DEL CAMPANAR
A L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ
D’ENCLAR
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4.

ESTRUCTURA
PREFABRICADA (E-00-00)
La conformitat d’un formigó prefabricat es comprovarà durant la seva
recepció en obra i inclourà la comprovació de la seva conformitat, tant del
seu comportament relatiu al formigó, com a les armadures, així com al
comportament del propi element prefabricat.
En el cas d’elements prefabricats amb marcatge
CE, segons l’establert a la Directiva 89/106/
CEE, la seva conformitat podrà ser suficientment
comprovada, mitjançant la verificació de que les
categories o valors declarats a la documentació,
permetin deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
El control de recepció dels diferents elements
prefabricats haurà de garantir la traçabilitat entre
els elements col·locats amb caràcter permanent
a l’obra i els materials i productes empleats.

Aquest control podrà incloure comprovacions,
tant sobre els processos de prefabricació,
com sobre els productes empleats (formigó,
armadures elaborades i acer pretesat), així
com sobre la geometria final de l’element. Per
tant, el control de recepció s’ha d’efectuar tant
a la instal·lació industrial aliena a l’obra, com
a la pròpia obra, on es fabriquen els elements
prefabricats directament.
Es recomana realitzar una visita a cada planta
que executi elements prefabricats.

CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

E-00-01

Visita a planta d’elements prefabricats per al control de la documentació dels elements prefabricats
així com comprovació i lliurament de documentació per a la traçabilitat d’aquests elements i
característiques mecàniques dels elements fabricats.

3.000.-€

Part de la inspecció permetrà determinar si les instal·lacions compleixen tots els requisits exigits per a la
Instrucció EHE-08, que els processos de prefabricació es desenvolupen correctament i que existeix un
sistema de gestió de acopis de materials.

Des de 1991

+376 741 285

El preu contempla la visita a una planta d’elements prefabricats situada en un radi màxim de 300 Km del
Principat d’Andorra.
E-00-0

Gestió dels certificats de qualitat i documentació de resistència facilitats per l’empresa que fabrica els
elements prefabricats.
S’hauran d’incloure entre d’altres documents, els certificats de qualificació del personal que realitza
la soldadura no resistent de les armadures passives avalant la seva formació, certificats dels diferents
acers emprats que tinguin el distintiu de qualitat oficialment reconegut, etc.

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

AJUDEM A
MILLORAR
central@gruppirineu.com

400.-€

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

www.gruppirineu.com
Av. Rocafort, 38
AD600 Sant Julià de Lòria
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5.

ESTRUCTURA METÀL·LICA (F-03-00)
S’associa per defecte la jornada d’inspecció
d’unions soldades (visual i líquids penetrants/
partícules magnètiques/ultrasons), i d’unions
mecàniques (cargols); amb una freqüència
d’una jornada per cada 10.000 kg o fracció
d’acer estructural soldat a obra.

Les inspeccions en taller hauran de ser
estudiades de forma separada i específica en
cada cas.
Documentació de referència “Instrucció d’acer
estructural (EAE)”. Controls indicats per una
classe d’execució 3.

SEGONS PIRINEU INSPECCIÓ I CONTROL

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

TIPUS DE SOLDADURA

Cordons de força

Cordons de lligada

ESTRUCTURA
METÀL·LICA (F-00-00)
a).- Document que acrediti que el procés de
muntatge disposa d’un distintiu de qualitat
reconegut.

100%

Cordons a topall sotmesos a compressió.

20%

Cordons en angle.

20%

Cordons longitudinals.

20%

Enrigidors, corretges, etc.

5%

TÈCNICA I NIVELL D’ASSAIG

VT

Inspecció visual

UNE-EN ISO 17637

UNE-EN ISO 5817

B

MT

Partícules

UNE-EN ISO 17638

UNE-EN ISO 23278

3X

PT

Líquids penetrants

UNE-EN ISO 3452-1

UNE-EN ISO 23277

3X

Ultrasons

UNE-EN ISO 17640

UNE-EN ISO 11666

3

UT

NIVELL D’ACCEPTACIÓ

CONTROL DE QUALITAT D’UNIONS SOLDADES

b).- Document que acrediti que els productes
d’acer disposen d’un distintiu de qualitat
reconegut.
c).- Si s’utilitzen processos de soldadura,
certificats d’homologació de soldadors
segons UNE-EN ISO 9606-1 i del procés de
soldadura segons UNE-EN ISO 15609-1.

CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

F-01-00

Jornada o fracció per la verificació dels documents relatius a:

850,00.-€

CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

F-03-01

Mitja jornada per a la inspecció visual d’unions soldades incloent:

350,00.-€

- Existència i situació de tots els cordons.
- Inspecció visual conforme a UNE-EN ISO 17637 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN ISO 5817 o UNE-EN ISO 10042 amb
un nivell de qualitat D.
- Mesura dels colls de soldadura aplicant en el seu defecte l’aparat 59.3.2 de la EAE.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la neteja prèvia ni la reposició de materials. Es
precisa disposar de plànols i en cas d’altres criteris d’acceptació als indicats, rebre la informació amb anterioritat a la inspecció.
F-03-02

Mitja jornada per l’assaig no destructiu d’unions soldades incloent:

- Assaig no destructiu per partícules magnètiques (MT) segons norma UNE-EN ISO 17638 amb un nivell d’acceptació 3X segons
UNE-EN ISO 23278. L’assaig no destructiu per partícules magnètiques podrà substituir-se a criteri de l’inspector, condicionants del
material, meteorològics o tèrmics; per l’assaig mitjançant líquids penetrants (PT) segons norma UNE-EN ISO 3452-1 amb un nivell
d’acceptació 3X segons norma UNE-EN ISO 23277.

- Procediments de soldadura i homologacions de soldadors.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la neteja prèvia ni la reposició de materials. Es
precisa disposar de plànols i en cas d’altres criteris d’acceptació als indicats, rebre la informació amb anterioritat a la inspecció.
F-03-03

Jornada o fracció per l’assaig no destructiu d’unions soldades incloent:

1.800,00.-€€

- Inspecció visual (VT) segons UNE-EN ISO 17637 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN ISO 5817 o UNE-EN ISO 10042
amb un nivell de qualitat D.

FONAMENTACIÓ (F-02-00)

- Inspecció per ultrasons (UT) segons UNE-EN ISO 17640 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN ISO 11666 amb un nivell
d’acceptació 3.
- Redacció i registre d’informe de resultats.

En el cas de connexions soldades entre micropilots i estructura (plaques de repartiment, barres
corrugades i xapes longitudinals ) preveure una freqüència d’una jornada per cada 30 micropilots o
fracció.
CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

F-02-01

Mitja jornada per l’assaig no destructiu d’unions soldades corresponents a connexions de
micropilots a la cimentació (plaques de repartiment, barres corrugades, xapes longitudinals, etc.),
incloent:

375,00.-€

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la neteja prèvia ni la reposició de materials.
Es precisa disposar de plànols i en cas d’altres criteris d’acceptació o si es precisa de la caracterització d’indicacions, cal rebre la
informació amb anterioritat a la inspecció.
F-03-04

Mitja jornada per l’assaig no destructiu d’unions soldades corresponents a connexions de micropilots a la cimentació (plaques de
repartiment, barres corrugades, xapes longitudinals, etc.), incloent:
- Inspecció visual (VT) segons UNE-EN ISO 17637 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN ISO 5817 o UNE-EN ISO 10042
amb un nivell de qualitat D.

375,00.-€
€

- Assaig no destructiu per partícules magnètiques (MT) segons norma UNE-EN ISO 17638 amb un nivell d’acceptació 3X segons
UNE-EN ISO 23278. L’assaig no destructiu per partícules magnètiques podrà substituir-se a criteri de l’inspector, condicionants del
material, meteorològics o tèrmics; per l’assaig mitjançant líquids penetrants (PT) segons norma UNE-EN ISO 3452-1 amb un nivell
d’acceptació 3X segons norma UNE-EN ISO 23277.

- Inspecció visual (VT) segons UNE-EN ISO 17637 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN
ISO 5817 o UNE-EN ISO 10042 amb un nivell de qualitat D.

- Redacció i registre d’informe de resultats.
No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la neteja prèvia ni la reposició de materials. Es
precisa disposar de plànols i en cas d’altres criteris d’acceptació als indicats, rebre la informació amb anterioritat a la inspecció.
F-03-05

Mitja jornada pel control de soldadures corresponents a connectors, incloent:

- Redacció i registre d’informe de resultats.

- Inspecció visual segons UNE-EN ISO14555.

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la
neteja prèvia ni la reposició de materials. Es precisa disposar de plànols i en cas d’altres criteris
d’acceptació als indicats, rebre la informació amb anterioritat a la inspecció.

- Assaig de doblegat segons UNE-EN ISO14555.

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

375,00.-€€

- Inspecció visual (VT) segons UNE-EN ISO 17637 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN ISO 5817 o UNE-EN ISO 10042
amb un nivell de qualitat D.

- Qualitat de l’acer, certificats de colada.

- Assaig no destructiu per partícules magnètiques (MT) segons norma UNE-EN ISO 17638 amb
un nivell d’acceptació 3X segons UNE-EN ISO 23278. L’assaig no destructiu per partícules
magnètiques podrà substituir-se a criteri de l’inspector, condicionants del material, meteorològics
o tèrmics; per l’assaig mitjançant líquids penetrants (PT) segons norma UNE-EN ISO 3452-1
amb un nivell d’acceptació 3X segons norma UNE-EN ISO 23277.

Cordons a topall sotmesos a tracció.

ABREVIATURES

(1)

COMPROVACIÓ PRÈVIA (F-01-00)
Atenent a la “Instrucción d’acer estructural
(EAE)”, caldria presentar a l’inici dels treballs,
amb caràcter enunciatiu que no restrictiu, la
següent documentació:

ASSAIG

350,00.-€

- Redacció i registre d’informe de resultats.
No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), ni la reposició de materials.

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT
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ESTRUCTURA METÀL·LICA (F-00-00)

5.

REVESTIMENT PER A LA PROTECCIÓ PASSIVA I/O
CONTRA EL ROVELL D’ELEMENTS ESTRUCTURALS
METÀL·LICS (F-05-00)
CONTROL DE QUALITAT D’UNIONS MECÀNIQUES AMB CARGOLS
CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

F-03-06

Mitja jornada per a la verificació del parell de serratge de cargols atenent a la EAE ”Instrucción del acero estructural” incloent:

375,00.-€€

- Verificació fins a la condició de contacte ajustat al voltant de la zona del cargol en unions no pretesades.

S’associa per defecte la jornada d’inspecció, amb una freqüència d’una jornada per cada 10.000 kg o fracció d’acer
estructural pintat en obra; o cada 50m² o fracció.
Per a la protecció passiva contra el foc d’elements metàl·lics estructurals mitjançant projectats, s’associa per defecte la
jornada d’inspecció amb una freqüència d’una jornada per cada 250m² de superfície projectada.
S’associa per defecte un assaig d’adherència per tracció per cada 100m² o fracció d’acer estructural pintat en obra.

- Serratge progressiu amb clau dinamomètrica en unions pretesades.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.). Es precisa disposar de plànols i indicacions del
parell de serratge a verificar en unions pretesades per cadascuna de les mètriques.

CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

F-05-01

Mitja jornada pel control de qualitat de revestiments de pintura contra el rovell en elements estructurals d’acer, consistent en:

375,00.-€

- Mesura prospectiva d’espessors de revestiment pel mètode nº7C (aparell d’inducció magnètica), o mitjançant el mètode nº6A
(examen microscòpic de la secció) i/o 6B (Tall en bisell a 45º); segons UNE-EN ISO 2808.
- Avaluació qualitativa d’adherència mitjançant el procediment de tall en X (en base a UNE-EN ISO16276-2) o tall enreixat (en base a
UNE-EN ISO 2409).

REHABILITACIÓ O REFORMA D’ESTRUCTURA
METÀL·LICA (F-04-00)

- Redacció i registre d’informe de resultats.

A banda dels assaigs destructius, el nombre dels quals dependrà de l’element i quantitat del lot; s’associa per defecte a la
jornada d’inspecció d’elements estructurals metàl·lics existents; amb una freqüència d’una jornada per cada 10.000 kg o
fracció d’acer estructural.

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.). Es precisa disposar de plànols i sistema de
protecció prescrit. Els controls corresponents a correccions de pintats o inadequacions podran donar lloc a un augment de visites que
seran a càrrec del peticionari prèvia acceptació del pressupost corresponent.
F-05-02

Mitja jornada per a la mesura d’espessor de pel·lícula seca de revestiments intumescents per a la protecció passiva contra el foc
d’elements estructurals metàl·lics segons UNE 48287 incloent:

450,00.-€

- Verificació del factor de forma dels perfils.
- Verificació dels espessors teòrics d’acord amb el certificat d’assaig del material aplicat i estabilitat al foc definida per la direcció
facultativa.

CODI

CONCEPTE

PREU UTS.

- Mesura d’espessors pel mètode nº7C (aparell d’inducció magnètica); segons UNE-EN ISO 2808.

F-04-01

Jornada o fracció per la inspecció d’elements estructurals metàl·lics existents, consistent en:

900,00.-€

- Determinació arrel de les mesures obtingudes, factor de forma dels perfils i certificat d’assaig del producte, l’estabilitat al foc assolida.

- Mesura geomètrica, identificació de perfils i detalls constructius.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

- Inspecció visual de soldadures conforme a UNE-EN ISO 17637 i avaluació d’imperfeccions segons UNE-EN ISO 5817 o UNE-EN
ISO 10042.

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), ni la realització d’assaigs d’identificació o
idoneïtat de materials. Els controls corresponents a correccions de pintats o inadequacions podran donar lloc a un augment de visites
que seran a càrrec del peticionari prèvia acceptació del pressupost corresponent.

- Verificació visual d’unions amb cargols.
F-05-03

- Mesura d’espessors de perfils no accessibles (tubulars, plaques encastades) mitjançant ultrasons.
- Avaluació de l’estat de revestiments en base a UNE EN-ISO 4628-3.

- Determinació de la densitat del projectat.

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la realització de cales, la neteja prèvia, la
reposició de materials ni la realització d’assaigs destructius d’identificació de materials.
Mitja jornada per a la mesura d’espessors de perfils o xapes d’acer mitjançant ultrasons amb transductor dual i avaluació de la possible
pèrdua de secció, incloent la redacció i registre d’informe de resultats.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

Assaig de tracció mecànica s/UNE-EN ISO 6892-1 d’una mostra d’acer per determinar el límit elàstic, tensió de ruptura i allargament.

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.). Els controls corresponents a correccions
de projectats o inadequacions podran donar lloc a un augment de visites que seran a càrrec del peticionari prèvia acceptació del
pressupost corresponent.

450,00.-€

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes elevadores, etc.), la neteja, realització de cales, ni la reposició de
materials.
F-04-03

F-05-04

350,00.-€€

F-04-05

Determinació de la composició química d’una mostra d’acer per espectrometria d’emissió.

€ 495,00.-€

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.

€

Assaigs de duresa (HV/HB) s/UNE-EN ISO 6507-1 / UNE-EN ISO 6506-1 d’una mostra d’acer.

250,00.-€€

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.
F-04-06

Assaigs de flexió per impacte amb pèndul Charpy a temperatura ambient (RT) i -20ºC s/UNE-EN ISO 148-2 d’una mostra d’acer.

550,00.-€

F-04-07

Estudi metal·logràfic de la microestructura d’una mostra d’acer s/UNE-EN ISO 4499-1.

375,00.-€

- Mesura d’espessors del galvanitzat mitjançant mètode nº7C (inducció magnètica) segons ISO2808:2007 i avaluació dels resultats
segons EN ISO 1461.
- Seguiment d’operacions de recondicionament que puguin derivar-se de treballs en obra.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes, etc.).
F-05-05

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.

Mitja jornada pel control de qualitat de revestiments per galvanitzat en calent, consistent en:
- Avaluació visual de l’aspecte del recobriment segons criteris UNE-EN ISO 1461.

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.
F-04-04

450,00.-€

- Mesura d’espessors de revestiment per punxonament.

- Redacció d’informe de resultats.

F-04-02

Mitja jornada pel control de qualitat de revestiments projectats de morters per a la protecció passiva contra el foc d’elements
estructurals metàl·lics segons metodologia en base a ASTM E605, consistent en:

Preu unitari per a la realització d’un assaig d’adherència per tracció de revestiment mitjançant sofridera de 20mm segons UNE-EN ISO
4624 incloent redacció i registre d’informe de resultats.

150,00.-€

No s’inclouen mitjans auxiliars d’accés (escales, bastides, plataformes, etc.), ni la reposició de materials.

550,00.-€

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.
F-04-08

Examen macroscòpic de provetes metàl·liques s/UNE 7364 d’una mostra d’acer.

350,00.-€

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.
F-04-09

Assaig de doblegat s/UNE-EN ISO 7438 d’una mostra d’acer.

250,00.-€

Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.
F-04-10

Realització d’assaigs complets de caracterització mecànica, química i metal·logràfica, damunt una (1) mostra d’acer facilitada pel
peticionari, incloent:

2.100,00-€

- Assaig de tracció mecànica s/UNE-EN ISO 6892-1 per determinar el límit elàstic, tensió de ruptura i allargament.
- Assaigs de duresa (HV, HB) s/UNE-EN ISO 6507-1 / UNE-EN ISO 6506-1.
- Assaigs de flexió per impacte amb pèndul “Charpy” s/UNE-EN ISO 148-2.
- Estudi metal·logràfic de la microestructura s/UNE-EN ISO 4499-1.
- Determinació de la composició química per espectrometria.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Les dimensions de la mostra/es que hauran de ser lliurades al laboratori, seran indicades a l’acceptació del pressupost.
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L’exigència de l’ofici.

ENTREVISTA A GONZALO DÁVILA

UNA ARQUITECTURA
SOSTENIBLE I DE
RESPECTE AL MEDI
Text: Redacció - Fotos: ECO DISSENY / ADV

Argentí de naixement, des del 1999 es dedica al món de l’arquitectura,
on va arribar gairebé per casualitat i es va acabar convertint en el seu
estil i la seva forma de vida.

Quin tipus de projectes sols fer?

Analitzant una mica quina ha estat
la meva trajectòria aquests anys,
m’adono que m’agrada centrar-me
en l’arquitectura de projectes, és a
dir, cada nova proposta que arriba a
l’estudi és única i hi veig l’oportunitat
d’aportar valor i continuar creixent també
professionalment.
He liderat projectes molt variats com
habitatges unifamiliars o plurifamiliars,
propostes de lleure i també de
restauració. També he col·laborat com
a arquitecte executor recentment al nou
l’Abarset (Grandvalira – El Tarter) o a
l’Hotel Oriol a Escaldes-Engordany.
Quins tipus de materials solen estar
presents a les teves intervencions?

El formigó, el metall, la pedra, la fusta...
són alguns dels materials que, d’una
manera o d’altra, acaben tenint presència
a tots els projectes d’arquitectura que he
anat executant fins ara. La combinació
de tots ells i com s’integren al lloc
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El sector de l’arquitectura és exigent,
però aquest compromís també ve marcat
per un mateix. M’agrada dur a terme
projectes d’inici a final, cercant no sols
el resultat final, sinó l’excel·lència en el
procés i sempre sota criteris on s’imposi
l’ètica per sobre de possibles interessos.
Cada projecte és únic, cada client també
i la meva manera de treballar em porta a
buscar la qualitat en tot el procés, des
de la fase de disseny fins a l’execució.
Aquesta autoexigència m’ha portat
també a una millora continuada al llarg
dels anys.
Fonts d’inspiració.

M’agrada seguir l’actualitat del sector.
Sorgeixen novetats constantment i,
m’agrada estar al dia de tot el que va
sortint al mercat i tracto de portar part
d’aquestes novetats a cada nou projecte
que executo, adaptant-lo a l’entorn on
ens trobem.

Això ha generat que, al llarg dels anys,
aquest aprenentatge continu m’ha portat
a evolucionar com a professional i a
aconseguir una transformació d’acord
amb les necessitats i els gustos
canviants.
La tria de projectes.

Em motiva trobar un equilibri entre el
projecte i la connexió amb el client.
M’agrada que el client participi activament
al projecte i generem una relació de
diàleg, de participació i d’involucració.
L’objectiu recordem que és satisfer
les necessitats del client, per això és
important cocrear i que se sentin part
implicada de tot el projecte des del
començament.
Hi ha alguna línia en comú en tots
els teus projectes?

Destacaria que tots comparteixen:
funcionalitat i integració a l’entorn
natural.

L’Abarset (Grandvalira - El Tarter). Intervenció com arquitecte executor.

i entorn on estem duent a terme el
projecte, acaben donant personalitat a
cadascun dels espais. És important tenir
en compte en tot projecte com l’espai
interior acabarà tenint una relació amb
l’exterior i com els espais construïts
poden impactar en la salut i el benestar
dels qui l’ocupen o habiten.
Parlem sobre la relació de la natura
i el context urbà.

Per mi és molt important analitzar cada
projecte, tenint en compte des del
començament el mateix entorn on es
troba, sigui urbà o rural, perquè l’obra
quedi integrada al màxim en l’espai.
Aquesta anàlisi ens porta a cercar una
harmonia entre els elements naturals i
l’arquitectura.

Avantprojecte conjunt d’habitatges a Escaldes-Engordany (any 2021).

Els projectes en què actuo sempre
tenen en compte l’escala humana, vital
per minimitzar l’impacte visual que es
genera a l’entorn, cercant un equilibri
de coexistència entre tots els elements.
Parlem de buscar un equilibri a l’espai
entre persones i edificis.
L'ADV # ARQUITECTURA
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«BUSQUEM LA
FUNCIONALITAT,
PERÒ TAMBÉ
ENTREN EN JOC LES
SENSACIONS I LES
EMOCIONS»

L’arquitectura com a memòria és
una cosa que et planteges?

Sempre busquem la funcionalitat del
projecte, però també entren en joc
les sensacions, les emocions. Sovint
em pregunto: com es veu des de fora
aquesta obra? Quina sensació ens
desperta en obrir la porta i accedir
a l’espai interior? Quan estem en un
moment de descans, què ens mostra
aquest espai? Com ens fa sentir?
M’agrada treballar tenint en consideració

Projecte casa unifamiliar St. Julià de Lòria (any 2020).

diverses sensacions, emocions i records
que aquests espais generen a les
persones.
L’arquitectura i el moment actual
post pandèmia.

És cert que aquest període de pandèmia
ens ha marcat a tots d’una manera o
altra personalment. Portant-ho al terreny
professional, hem pogut observar com
la relació espai exterior-interior, sobretot
dels habitatges, ha tingut un paper molt
rellevant. Per primera vegada, hem viscut
a casa nostra més que mai i hem pogut
reflexionar com és d’important sentir-se a
gust a l’interior de les nostres llars i com
percebem des d’elles l’espai exterior.
Gonzalo, com et dónes a conèixer?

La meva millor promoció és el “BocaOrella”. La recomanació d’un client
satisfet a un altre. Sóc la meva pròpia
marca personal.

Projecte d’obra pública a Escaldes-Engordany (any 2021, en procés d’execució).

Avantprojecte conjunt d’habitatges a Escaldes-Engordany (any 2021)
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Avinguda Meritxell, 76 1r pis – porta 6
+376 891 989
ecodisseny@ecodisseny.ad
ecodisseny.ad

MAUCO SHOW

PORTES OBERTES

TEXT: ADV · FOTOS: ADV

Les Jornades de Portes Obertes MAUCO
SHOW es van celebrar el mes de maig, amb
un gran èxit al showroom de l’empresa
Mauco, a Encamp.

Mauco Show va obrir les seves
portes el passat 4 i 5 de maig,
a la seu de Mauco a Encamp,
amb un èxit rotund.

Les Jornades de Portes Obertes estaven
destinades als professionals de la construcció,
amb una excel·lent resposta del públic. La
fira va presentar les novetats en materials i
maquinària industrial de primeres marques,
amb exhibicions i demostracions.

Els organitzadors i
col·laboradors van valorar de
forma molt positiva l’assistència,
el ressò i les oportunitats que va
generar aquest esdeveniment,
que anava adreçat als
professionals del sector de la
construcció.
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«CREAR SINERGIES
I FEEDBACKS, PER
ESTAR AL DIA DE
LES DARRERES
TENDÈNCIES DEL
SECTOR»

les marques van compartir
coneixements, tècniques i
experiències, en un ambient
distès.
Mauco és una empresa
andorrana, líder en el
subministrament de
maquinària i materials
per a la construcció i
l’obra pública, amb un
amplíssim catàleg de
venda i lloguer de grues,
bastides, elevadors,
vehicles industrials i d’obra,

Va ser un certamen de
maquinària industrial
i materials d’obra, on
fabricants i industrials van
tenir l’oportunitat de crear
sinergies i feedbacks, per
estar al dia de les darreres
tendències.
S’hi van presentar les
novetats de les marques
punteres de cada sector
com: productes de fixació i
químics (Fischer), serralleria
(Pferd), perforació i diamant
(Heller), cargolam (Heco
Ibérica), eines elèctriques
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màquines perforadores,
talladores, grups
electrògens, sistemes de
bombeig, ferreteria, etc. per
satisfer les necessitats de
qualsevol projecte.
Des de fa més de 45 anys,
aporta valor a tots els
processos d’aquest àmbit,
oferint els productes més
innovadors, assessorament
i servei tècnic a les
empreses i constructors del
país.

(Makita), utillatge de fusteria
(Saheco), tractament
porcellànic i tall de rajola
(Rubi) i sistemes d’encofrat
(Peri).
Aquestes jornades
estaven dirigides a tots els
empresaris, tècnics i operaris
dels diferents sectors de la
construcció: des d’enginyers,
fins a instal·ladors, fusters o
mecànics.
Per tancar el MaucoShow,
es va oferir un dinar on els
assistents i els expositors de

L’ADV # CONSTRUCCIÓ
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SEGONS JOSÉ COSTA, PRESIDENT DE GROUP NOVA

COM HA AFECTAT
LA COVID-19
AL PRINCIPAT
D’ANDORRA
Text: Redacció

El propietari i President de Group Nova, José
Costa, avalua de manera positiva el panorama
del sector de la construcció malgrat els reptes
que ha comportat la pandèmia. De totes
maneres, assegura que és difícil trobar personal
qualificat.
La majoria dels actors implicats en el sector de la construcció, així com el
mateix Govern, van de la mà per aconseguir els objectius de sostenibilitat,
tant en l’obtenció de matèria primera com en la construcció d’edificacions
més eficients.
El cop de la Covid a tots els sectors
de l’economia ha estat important.
En alguns més que en d’altres…
Com ha estat a la construcció?

La paralització de la indústria de la
construcció per la COVID-19 ha tingut
un impacte significatiu en el sector,
que és sensible als cicles econòmics.
No obstant això, del costat positiu, la
construcció té molt potencial per a
estimular la recuperació, gràcies al seu
potencial per a crear llocs de treball.
Com ho ha viscut el Group Nova?

Ho hem viscut amb molta incertesa,
pensa que el nostre sector es va aturar
gairebé totalment durant el confinament
de 2020, i això ha representat un cop
molt dur del qual ens estem recuperant
amb molt esforç i perseverança. Sí que
és cert que, durant els primers mesos
del 2021, es va començar a normalitzar
pel que fa a l’activitat productiva de
manera relativament ràpida, fins i tot a
nivells similars als dels anys previs a la
pandèmia.
Aquest és un sector molt important
en l’economia andorrana, i malgrat
l’aturada inicial, després va
continuar a bon ritme, fins que s’ha
vist afectat pel trencament d’estocs
mundial. Com viu aquest fenomen
la construcció andorrana?
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En efecte, la construcció és un sector
importantíssim per a l’economia
andorrana, i així ho reflecteixen les xifres,
en el primer trimestre el sector industrial
i el sector de la construcció han tornat
a experimentar taxes de creixement
positives.
La pandèmia i la interrupció que aquesta
ha comportat en les cadenes mundials de
subministrament han afectat de manera
creixent a les activitats de construcció a
causa de l’escassetat de matèries primes
i altres inputs i a la falta de contractistes,
subcontractistes i treballadors. Algunes
cadenes de subministrament de materials
de construcció han suspès les seves
activitats de producció i distribució. I
això ha comportat que els constructors
hagin registrat retards i increments de
costos en la compra de matèries primes
importades. Les restriccions al transport i
els desplaçaments han alentit el lliurament
de projectes, i les empreses que
fabriquen o lloguen equips s’han trobat
amb problemes per al subministrament
d’equips.
Un altre problema afegit és l’escassetat
de mà d’obra qualificada, que ha estat i
és un problema per al sector. Des de que
es van aplicar les primeres mesures de
confinament contra la pandèmia, molts
treballadors immigrants van manifestar el
desig de tornar a les seves llars.

Com hi respon Group Nova?

portes abatibles, baranes, etc.). Els
vestidors i zones comunes s’han de
netejar més sovint i com a mínim després
de cada torn de treball tenint especial
cura d’aquelles parts que s’hagin tocat
amb les mans, com poden ser les
portes de les taquilles i els bancs per
seure. Com a empresa de desinfecció
especialitzada som capaços d’eliminar o
reduir de manera significativa la presència
d’agents patògens com el coronavirus en
tot tipus de superfícies. Per això utilitzem
la maquinària més avançada, productes
viroides de tipus professional especialitzat
que només poden ser usats per a
empreses acreditades, i els processos de
desinfecció més efectius.

Amb totes les dificultats que ha significat
la pandèmia i que encara patim, des
de Group Nova encarem el nostre futur
basant-nos en la confiança que hi ha
entre tots els membres de la família de
Group Nova. És molt important per a
nosaltres veure cada treballador com
a un membre important de l’empresa,
ja que, al mateix temps, té una família
que depèn de la seva feina. Ens hem
de posar en la pell de cadascú i
arremangar-nos tots plegats quan sigui
necessari.
En el sector de la neteja s’ha viscut una
situació paradoxal, no? Per un costat
s’ha demostrat més necessari que mai,
i s’ha requerit més, i per l’altre moltes
Finalment, també sou
oficines i locals comercials han estat
representants d’artistes, i el de l’oci
tancats.
ha estat el sector més afectat per la
Aquest temps de dificultat
pandèmia... Com ho heu
ens ha donat l’oportunitat
viscut?
«LA DIFICULTAT ENS HA
de tirar endavant Nova
L’organització
Neteja, una empresa que a DONAT L’OPORTUNITAT DE
d’esdeveniments i la
TIRAR ENDAVANT NOVA
poc a poc s’ha convertit en
NETEJA, UNA EMPRESA
representació d’artistes,
QUE A POC A POC S’HA
un referent quant a neteja,
cantants, models i
CONVERTIT EN UN
higienització i desinfecció
esportistes és la línia
REFERENT»
domèstica i industrial.
que caracteritza Nova
Amb la Covid-19, ens
Elegance, una empresa
hem readaptat per oferir
del Group Nova. Amb la pandèmia
un servei més complet i especialitzat a
el sector empresarial que es dedica
l’hora de combatre el coronavirus amb
al món dels espectacles ha viscut un
productes homologats i certificats.
dels pitjors moments de la història, la
Davant de la propagació de la SARSsituació derivada de la caiguda sobtada
CoV-2 (Coronavirus), és convenient
i brusca de l’activitat ha obligat a tancar i
protegir-se d’una manera segura
cancel·lar molts esdeveniments. Tot i que
i professional tant en llars com a
el col·lectiu ha comptat amb les ajudes
empreses i negocis, la qual cosa
del Govern, però per poder sobreviure
provoca que persones i empreses
han estat insuficients. A hores d’ara el
exigeixin tècniques eficaces per mitigar
sector continua afectat i s’han de buscar
en la mesura del possible el risc de
i trobar solucions perquè es recuperi,
contagi a tota zona amb activitat
cal activar l’acció pre pandèmia i donar
humana.
suport a totes les iniciatives, tant privades
Com s’ha respost des del grup a les
com públiques.
noves exigències a nivell d’higiene?
S’han ofert alguns serveis
especials? En què consisteixen?
Les mesures de contenció per
evitar la propagació de la Covid-19
requereixen reforçar els programes de
neteja i desinfecció que les empreses
tenen instaurats i que preveuen sales,
equipaments, superfícies i estris així
com també oficines, mobiliari, vestidors
i serveis higiènics com a mesura
preventiva. Cal fer especial èmfasi en la
neteja del mobiliari i de les parts de les
estructures que amb més freqüència
contacten amb les mans (per exemple,
dispositius per fitxar, pom de les portes,

EXPOSICIÓ AL COAA

CONCURS D’IDEES DE LA NOVA SEU
D’ANDORRA TELECOM

Pàgines Grogues

Text: Redacció · Imatges: ADV

Al maig es va realitzar l’exposició dels projectes participants de la futura nova
seu d’Andorra Telecom a la seu del COAA.
En la inauguració alguns arquitectes van explicar el seu projecte, com: Xavier Orteu, d’Orteu
Riba Arquitectes amb el projecte
guanyador “Node”, Gerard Veciana d’Altura Arquitectes amb
“Treballant al bosc” es va endur el
segon premi, Ester Pascal va presentar “Net Home” realitzat amb
Carles Gras, Pere Cervós amb
“Tech-Verd”, Marc Monegal amb
“Flueix, moute, sigues aire” i Sonia Palau amb “Telèfons” realitzat
amb Daniel Pérez.

A la mostra també es poden veure els projectes de Josep Travé
amb “(((o)))”, Marta Vendrell i David Puntas amb “Speed” i Jordi
Batlle amb “Equilibri”.
L’acte va comptar amb la presència del ministre de Turisme i
Telecomunicacions, Jordi Torres
i amb el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal. També van assistir molts arquitectes del país i
col·laboradors.

Zaira Nadal, representant del
COAA, va fer un speach a la presentació, on destacava que “la
qualitat dels projectes és fruit de
la capacitat dels arquitectes del
país. L’exposició mostra públicament les aptituds i les capacitats
tècniques i de disseny dels arquitectes locals”. Andorra Telecom va
valorar molt positivament els projectes presentats.
En les pàgines següents presentem al detall els projectes.

A Andorra, tot el que
busques, és groc

Activitat: Veterinaris

paginesgrogues.ad
Entra al nou cercador d’empreses
i troba tot el que busques!
046

L'ADV # ARQUITECTURA

CONCURS D’IDEES
DE LA NOVA SEU D’ANDORRA TELECOM

INTEGRACIÓ
DE FORMA SOSTENIBLE
I TRANSFORMADORA
Text: Redacció

1

2

6

3

4

7

8

Andorra Telecom va convocar un concurs per
seleccionar un professional de l’arquitectura per a
la realització del projecte de la nova seu.
El projecte guanyador va ser “Node” de l’arquitecte
Xavier Orteu, d’Orteu Riba Arquitectes, amb una
dotació de 20.000 euros. El segon finalista, amb un
premi de 10.000 euros, va ser “Treballant al bosc”
de Lluís Ginjaume, Gerard Veciana i Elisabet Faura.
I el tercer premi, retribuït amb 5.000 euros, li va ser
atorgat als arquitectes Esther Pascal i Carles Gras,
pel seu treball “Net home”. Finalment, s’ha premiat
amb 2.000 euros en quart i cinquè lloc els projectes
presentats per Marc Monegal, per una banda, i
Sònia Palau i Daniel Pérez, per l’altra.

1. 1r PREMI: XAVIER ORTEU RIBA ARQUITECTES
2. 2n PREMI: ALTURA ARQUITECTES
3. 3r PREMI · ESTER PASCAL I CARLES GRAS
4. JOSEP TRAVÉ
5. SÒNIA PALAU I DANIEL PÉREZ
6. PERE CERVÓS
7. MARC MONEGAL
8. APUNT D’ARQUITECTURA
DAVID PUNTAS&MARTA VENDRELL
9. JORDI BATLLE
5
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9

La proposta guanyadora aconsegueix un bon
encaix de la proposta arquitectònica amb l’entorn,
que ajudarà a donar valor a la zona i els moviments
comercials entre l’avinguda Meritxell i les zones del
Fener i Riberaygua i travesseres.
L’ADV # ARQUITECTURA
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1R PREMI · XAVIER ORTEU RIBA ARQUITECTES

NODE

Text i imatges:
XAVIER ORTEU D’ORTEU RIBA ARQUITECTES

L’edifici aprofita diferents estratègies bioclimàtiques per assolir
una excel·lent eficiència energètica, alhora que utilitza la vegetació pròpia del país en cobertes,
terrasses i places per apropar una
fracció de les nostres muntanyes
al contrastat teixit urbà.
El NODE està estructurat i distribuït facilitant el seu ús, els seus
accessos i circulacions, deixant
els espais públics a nivell del car-

rer i els més privats a les plantes
superiors. Els espais interiors són
oberts, dinàmics i flexibles.
La nova seu d’Andorra Telecom
utilitza la fusta com a matèria prima de construcció, apostant per
la sostenibilitat i creant espais naturals, els quals són identitat d’un
país de muntanya com el nostre.
D’aquesta manera, volem fer una
arquitectura positiva des d’Andorra.

EL NODE neix com a materialització d’un canvi de mentalitat, no només en
l’arquitectura sinó en tot el que ens envolta. Una filosofia que gira al voltant d’una
nova forma de veure el món, prioritzant el benestar humà, la sostenibilitat, el
respecte per la natura i aprofitant la tecnologia avantguardista.

Seguint els valors essencials
d’Andorra Telecom, l’edifici es
basa en un concepte tan humà
com l’empatia, vers els usuaris, els
vianants, els veïns, però sobretot
vers la societat. L’essència de la
nova arquitectura està en posar
els edificis al servei de les persones.
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Un edifici públic té una doble
responsabilitat: ha de respondre
a les seves necessitats internes
però igualment ha de servir per
millorar l’entorn on es situa. En
aquest cas es tracta d’un punt
estratègic i complex, sempre ha
sigut prioritària l’adaptació de
l’edifici al lloc, esdevenint un lli-

gam dels diversos ambients i fluxos, minimitzant el seu impacte
volumètric, esponjant la densa
trama urbana i expandint l’espai
exterior. Proposem fer-ho amb
un edifici volgudament discret,
tranquil i amable enfront els innombrables estímuls de l’Avinguda Meritxell.
L’ADV # ARQUITECTURA
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3r PREMI · ESTER PASCAL I CARLES GRAS

NET HOME

Altura proposa per
a la Seu Central
d’Andorra Telecom
una arquitectura
responsable, sostenible
i resilient que pensa
en les persones: bona
qualitat de l’aire,
materials saludables,
espais de qualitat,
il·luminació i ventilació
natural, espais de
transició i vegetació
tant en les terrasses
com en l’espai interior.
Una arquitectura que
prioritza el benestar dels
seus usuaris.

Text i imatges: ESTER PASCAL I CARLES GRAS

Es proposa un edifici amb l’estructura de fusta i una façana de
coure 100% reciclat per tal de reduir les emissions de CO2 i l’energia incorporada en la construcció.

2n PREMI · ALTURA ARQUITECTES

TREBALLANT
AL BOSC
Text i imatges: ALTURA ARQUITECTES

Donat que s’havia de mantenir
l’edifici existent al mig de la parcel·la, el nou edifici es construeix
al voltant de la preexistència generant un pati a sobre l’estructura
de l’edifici a mantenir. D’aquesta
manera es realitza una estructura
eficient i optimitzada per a la utilització de la fusta i s’evita la complexitat d’intervenir en l’estructura
existent.
El nou pati esdevé un atri vegetal que incorpora les circulacions,
organitza l’espai d’oficines al seu
voltant i permet la il·luminació natural. Es tracta d’un pulmó verd
enmig de l’espai de treball i alhora
al centre del nucli urbà.
Amb una resposta simple, però
contundent, es resolen les especificitats de la parcel·la i l’organització del programa per tal d’aconseguir el benestar dels seus usuaris
i la integració en l’entorn.
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L’edifici de la “Nova Seu d’Andorra Telecom” s’ha dissenyat
per a un Punt d’atracció de la zona i Ordenació de
l’entorn. Mantindrà diferents diàlegs amb l’entorn per
així aconseguir una integració amb la trama urbana. La
parcel.la es troba situada entre dos carrers secundaris
per a vianants i entre dues places les quals tindran
característiques diferents, tan espaialment, com per la
diferent intensitat comercial.
A nivell conceptual, l’edifici té dues façanes principals,
amb característiques i imatge molt diferents entre elles,
que es relacionen directament amb l’espai urbà a on estan
localitzades.
Caminant per l’Avinguda Meritxell
ens sorprendrà un Volum Flotant,
de forma i caràcter diferenciat,
serà com una “Caixa de fusta volada” a on s’hi emplaçarà part del
programa de l’Espai Cultural.
Com a marc escenogràfic
d’aquest volum singular s’alça
l’edifici d’ Andorra Telecom pròpiament dit, amb el seu caràcter
corporatiu propi d’una empresa
de telecomunicacions.

El volum principal de l’edifici d’ Andorra Telecom pròpiament dit serà
un prisma de base poligonal irregular. La simplicitat de la volumetria s’acompanya amb una façana
lleugera i envidrada que permetrà
la completa integració de l’edifici
amb l’entorn, desmaterialitzant-lo,
aconseguint que gran part de la
superfície ocupada no resulti un
element invasiu, en un espai, on la
trama urbana és molt densa.

JOSEP TRAVÉ

(((O)))
Text i imatges: JOSEP TRAVÉ

L’edifici es concep com una
superposició de volums dinàmics pels desplaçaments
entre ells, que es conformen
amb una segona pell translúcida de cantonades arrodonides, que genera un joc
de reflexes i transparències
entre l’interior i l’exterior.

Sota el lema (((o))) símbol de la comunicació simple i senzilla varem presentar
un proposta d’edifici on l’usuari trobaria uns espais ben organitzats, de plantes
obertes, aptes per acollir fàcilment redistribucions en cas de canvis, lluminós
sense enlluernaments, i anellat en cada planta per zones verdes en cada planta
entre la pell vidriada i la pell de lames.
L’edifici s’implantaria en un entorn heterogeni, sobre un fons
d’edificis de tons apagats, on
predominen grisos i negres i el
verd de les muntanyes circumdants. El projecte proposat, en
aquest entorn aportaria lluminositat natural, i un to de color
que coincideix amb el corporatiu que en farà un referent per
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sobre de la resta d’edificis. La
seva forma acompanya el teixit urbà, neix d’una planta baixa
ajustada a la parcel·la disponible,
molt transparent, que realitza un
gest contundent a partir del naixement de la doble pell, donant
una sensació d’edifici més alt a
la banda de Meritxell i més baix
del costat sud.

Aquesta segona pell es dissenya com una gelosia de
blocs de vidre, emulant els
blocs de gel d’un país com
el nostre, permetent així una
permeabilitat no només lumínica a tot el perímetre, si
no visual, d’aire, d’olor,... deixant que el vianant participi
de les terrasses enjardinades que envolten les oficines
a les diferents plantes de
l’edificació.
Una continuïtat de material
que simplifica el disseny de
la primera pell, condicionat
entre d’altres per l’edifici
existent, però que defuig de
la monotonia, aportant un joc
de transparències, colors i
reflexes.
La combinació entre els
plans de formigó negre i els
tancaments perimetrals de
bloc de vidre resulta alhora
imponent i lleuger. Aquesta
lleugeresa ja es fa palesa en
percebre l’edifici volat sobre
una planta baixa quasi completament transparent, així
com en sustentar les plantes
volades d’ambdues places
amb grups de pilars inclinats,
intentant resseguir línies arbrades.

SÒNIA PALAU I DANIEL PÉREZ

TELÈFONS
Text i imatges: Sònia Palau i Daniel Pérez

Coure, cable, cable pla, cable cinta, banda ampla, fibra... la
flexibilitat de la corba, plans verticals corbs, acords en comptes
d’angles, la dolçor de les cantonades corbes...
Impuls, ones, dades en moviment, velocitat... el dinamisme
canviant de les noves tecnologies... plans horitzontals desplaçats,
edifici en moviment, canvi i adaptació a una nova era...
Color, llum, reflexes, atracció visual exterior... contrast... neutralitat,
calma, caliu interior...
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APUNT D’ARQUITECTURA
DAVID PUNTAS&MARTA VENDRELL

SPEED

Text i imatges:
Apunt d’Arquitectura
David Puntas&Marta Vendrell

PERE CERVÓS

TECH-VERD
Text i imatges: PERE CERVÓS

Edifici projectat buscant la màxima eficiència energètica i com a pulmósostenible i activador de la cultura empresarial, resolt amb un disseny
flexible i híbrid, per això s’ha defensat una arquitectura amb sentit
lliure i diàfan, tant en planta com en les seccions programàtiques amb
l’objectiu de poder-nos adaptar i transformar els espais als nous temps i
futurs.
La proposta del projecte es basa
en el concepte holístic de sostenibilitat, conegut com el “triple
bottomline”: Ambiental, social i
econòmic. Important també han
estat la relació amb l’entorn i el

seu emplaçament: façana programàtica i urbana a l’Avd. Meritxell,
espais verds i façana verda a la
Plaça San Salvador i façanes laterals amables amb els edificis
existents.

La “NOVA SEU D’ANDORRA TELECOM”, tant per la importància de la pròpia empresa
per al país, com per la seva ubicació estratègica, ha de ser concebut com un edifici
escultural que transmeti una imatge moderna, tecnològica i dinàmica, sense oblidar
l’escala del teixit del nostre petit/gran país, que és Andorra. Ha de respondre, per tant,
amb una imatge arquitectònica a l’alçada de la pròpia imatge corporativa, que sigui
capaç̧ de transmetre tant, amb tan sols quatre franges ben traçades de color rosa.
La tecnologia en l’actualitat és fonamental, i des d’Apunt arquitectura buscàvem un disseny innovador,
d’avantguarda, atrevit i dinàmic,
però essent sostenible, tant a nivell
econòmic com ambiental, donant

la imatge arquitectònica, respon a
tot allò que se’ns demanava, ja que
se’ns dubte, presenta una imatge
moderna, tecnològica, versàtil, de
disseny d’avantguarda, i a l’alçada
de la seva exclusiva ubicació, con-

resposta al futur, a les noves generacions i als nous models laborals.

vertint-se se’ns dubte en un nou
referent en l’eix comercial, tant de
l’Avinguda Meritxell, com dels carrers Bonaventura Riberaygua, Sant
Salvador i de la Borda.

El lema del nostre equip, no podia
esser cap altre que el de speed, i
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MARC MONEGAL

SÍMBOL
Text i imatges: MARC MONEGAL

La parcel·la objecte del present concurs consisteix en l’illa formada per l´Avinguda
Meritxell, i els carrers Bonaventura Riberaygua, Sant Salvador i de la Borda.
Actualment hi ha un edifici d´Andorra Telecom, anomenat edifici tècnic, que
divideix aquesta illa en tres parts. Ara mateix, i com ja s’ha dit, el solar del projecte
està parcialment ocupat en la seva part central per l’immoble d’Andorra Telecom,
anomenat “edifici tècnic”. L’extrem nord donant a l´avinguda Meritxell, està
urbanitzat amb una plaça de recent creació i l´extrem sud és un solar pavimentat
obert al barri.
La voluntat és que l´edifici esdevingui un símbol, perquè més
enllà de suportar les funcions
que li són intrínseques del seu
ús, sigui també la imatge corporativa d’Andorra Telecom. És
per això, que la façana i la volumetria, s’han dissenyat pensant
que l’edifici acabi sent una part
rellevant en l’entorn. Aquesta
volumetria, bàsicament, ve definida per tres volums opacs amb
franges transparents intercalades entre ells i que els separen.
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Així doncs, el conjunt queda format per aquests tres volums, de
formes una mica irregulars per
poder-se adaptar millor al programa, a l’orientació i a la funció
que cada un té en la definició
de l’espai. El primer volum és un
que està a cavall de les plantes
1 i 2 i que té una gran zona volada pel costat de l’Av. Meritxell.
Aquesta zona en voladís, cobreix
part de les escales d’accés a
l’edifici, i agafa prou protagonisme com per indicar que l’en-

trada és allà a la vegada que és
un invitació a endinsar-se. És en
aquest punt, a la mateixa cantonada, on és proposa també de
col·locar-hi el rètol principal de
l’espai cultural. El volum d’entremig, correspon a la planta
tercera, i és un volum clarament
de transició. Finalment, el tercer
volum engloba les plantes 5 i 6.
És un volum totalment opac pel
seu costat nord (Av. Meritxell),
reculat i alineat en la direcció de
l’Avinguda.

JORDI BATLLE

AMPLIAR L’ESPAI PÚBLIC
Text i imatges: JORDI BATLLE

Un concurs ha de ser per l’arquitecte l’ocasió d’expressar les seves idees, i si ho
creu necessari provar de fer evolucionar la idea inicial del promotor del concurs.
Per la nova seu d’Andorra Telecom, vam creure que era essencial ampliar l’espai
públic de la plaça del costat de l’avinguda Meritxell.
L’accés als espais culturals el
vam preveure amb una gran
escalinata exterior que participava de l’espai urbà creant
un espai nou per a la trobada,
el descans o la contemplació
de l’anar i venir de l’avinguda.

L’edifici era doncs un volum
suspès, executat amb fusta laminada, amb la voluntat d’alliberar espai a nivell de carrer.
El nostre projecte respectava
les superfícies del programa
del concurs, però organitza-

tivament vam creure que era
més interessant concentrar els
espais culturals amb un accés
únic i amb possibilitat d’ajuntar-se i compartir serveis, però
aquesta idea potser no va estar compartida pel jurat.
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Text: ADV · Fotos: Comú de Canillo Desplom · FIC · ADV

Canillo compta des d’aquesta
primavera amb una passarel·la
minimalista de 603 metres de
longitud, amb una altura màxima
de 158 metres, que sobrevola
un dels paratges naturals més
impressionants del país dels
Pirineus: la Vall del Riu.
Es tracta del Pont Tibetà de
Canillo, el segon més llarg del
món. Compta amb unes vistes
extraordinàries i ofereix al visitant
una nova perspectiva de la
parròquia Canillenca i les seves
valls.

PONT TIBETÀ DE LA
VALL DEL RIU · CANILLO

NOVA
PERSPECTIVA
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La passarel·la està ubicada
entre l’Armiana, a una altitud
de 1.892 metres, i el coll de la
Cauba a 1.880 metres, i té una
longitud de 602,65 metres.
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L’origen d’aquest tipus de
passarel·les es troba a la regió
del Tibet, on s’ubica la forma·
ció muntanyosa més alta del
món, l’Himalaya, on les utilitzen

des de fa segles per creuar les
escarpades valls.
Una passarel·la tibetana és un
tipus d’infraestructura que es

diferencia dels ponts per tenir
tan sols dos punts d’anclatge
dels cables, en els extrems,
sense pilones ni altres punts de
suport, i això és el què fa espe·
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«L’ESTRUCTURA
ÉS MINIMALISTA
AMB POC
IMPACTE VISUAL I
PAISATGÍSTIC»

cial aquesta passarel·la respecte
altres obres similars.
El juliol de 2019 es va presentar
el primer avantprojecte de l’obra,
quan el Comú de Canillo va ad·
064
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>>>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, idenemque consequis nonsedia nus et qui sit et et is eum quae.

judicar el projecte i la construc·
ció de la passarel·la a la UTE
Grans Passarel·les Himalaie·
nes, formada per Desplom Tre·
balls Verticals i Cabinet Eric.
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«EL PROJECTE ES
CONVERTEIX EN UN
ATRACTIU TURÍSTIC PER A LA
PARRÒQUIA QUE AJUDARÀ
A DESESTACIONALITZAR EL
FLUXE DE TURISTES FORA DE
LA TEMPORADA D’HIVERN»

068

L'ADV # ENGINYERIA

L'ADV
L'ADV
# INTERIORISME
# ENGINYERIA

069

«EL GEL POT ARRIBAR
A 2,5 CENTÍMETRES, I
LES VARIACIONS DE
TEMPERATURA DES DE
MÉS DE 40 GRAUS FINS
A -20»

Les obres de construcció i ade·
quació dels accessos es van
iniciar el gener de 2021 i han
tingut una durada d’un any i
mig.
Durant la fase de disseny es va
procurar realitzar una passarel·
la que tingués el mínim impacte
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visual i ambiental, per aquest
motiu hi ha dos massissos de
formigó principals que són
d’entre 30 i 50 metres cúbics
cada un amb una sèrie d’anco·
ratges a la roca.
També hi ha uns petits daus de
formigó pels cables de vent,

L'ADV # ENGINYERIA
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que queden bastant integrats
en l’entorn. Les tales d’arbres
han estat molt puntuals i les
excavacions mínimes, només
per adaptar el terreny als mas·
sissos excavats a poca profun·
ditat.
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La passarel·la pesa aproxima·
dament 200 tones i es susten·
ta per 4 cables portants de 72
mm de diàmetre.
També té dos cables laterals
amb tirants que subjecten la
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Una part important del projecte són els accessos i les casetes tècniques, realitzades en fusta. La fusta,
a causa del rigor climatològic, ha estat tractada especialment. Aquesta tasca, ha estat executada per
l'empresa andorrana FIC SL , especialitzada en construcions i decoracions en fusta certificada.

S'han hagut de traçar nous camins d'accés, i s'han refet els ja existents.

passarel·la per evitar el balan·
ceig i el moviment excessiu de
la passarel·la.

d’aquest, és la prova de càrrega,
on s’ha sotmès la passarel·la a
la càrrega prevista d’explotació
(100 quilos per metre quadrat)
i s’ha comprovat que la infraes·
tructura suporta els quilos que
estaven previstos pels càlculs.

Per tal de donar seguretat a la
passarel·la i als seus visitants,
Desplom Treballs Verticals ha
hagut d’instal·lar diverses pro·
teccions contra la caiguda de
blocs rocosos i allaus.

Per el dimensionament de la
passarel·la, Cabinet Eric, en
aplicació de la normativa cor·
responent, ha realitzat els càl·
culs combinant una sèrie d’hi·
pòtesis, tals com, per exemple,
preveure vents de fins a 168
quilòmetres per hora o varia·
cions de temperatura ambien·
tal des de 40 graus fins a -20

graus. També s’ha previst una
capacitat de càrrega de fins a
250 quilos per metre quadrat,
tot i que per a l’explotació de
la passarel·la es limita a 100
quilos per metre quadrat (unes
600 persones).
Una part important del pro·
cés constructiu, la culminació

L’obra es converteix en un atrac·
tiu turístic per a la parròquia que
ajudarà a desestacionalitzar el
fluxe de turistes fora de la tem·
porada d’hivern on es concen·
tren la major part de visitants a
l’estació de Grandvalira.

PROJECTE: PONT TIBETÀ DE LA VALL DEL RIU · CANILLO
ENGINYERIA I CONSTRUCTORA PASSAREL·LA:
UTE GRANS PASSAREL·LES HIMALAIENES (DESPLOM TREBALLS VERTICALS - CABINET ERIC)
ENGINYERIA ACCESSOS: SEMSA
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CONSTRUCTORA DEL NOU PONT TIBETÀ DE CANILLO (VALL DEL RIU)
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SERVEIUS I EQUIPAMENTS DE MUNTANYA SA

Av. Del Fener 22, Oficina. 7
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d'Andorra

+376 825 044
+376 357 018
info@desplom.com
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ENGINYERIA AMBIENTAL I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL NOU PONT TIBETÀ DE CANILLO

Enginyeria Ambiental del país amb més de 20 anys d’experiència i especialitzada en: Avaluacions d’Impacte Ambiental,
Vigilància Ambiental d’obres i projectes, Estudis de contaminació acústica, Aforaments manuals per a la determinació dels cabals
de cursos d’aigua, Estudis de revegetacions i/o restauracions d’àrees degradades, Assessorament Silvícola, Educació Ambiental,
Elaboració de cartografia SIG, Preparació i programació de Bases de Dades i interrelacions amb SIG, Modelitzacions 3D de
projectes (fotomuntatges), Estudis de diagnòstic i recuperació de sòls i aigües contaminats, Càlcul de la petjada de carboni,
Organisme de Control Ambiental i Centre Formador en protecció i conservació del medi natural d’Andorra.

ambiotec

ART, ENGINYERIA I CONSTRUCCIÓ
EN FUSTA

Fem realitat els teus somnis

Enginyeria ambiental

Av. Príncep Benlloch, Ed. Interceus 66.
Despatx 206. AD500 Andorra la Vella.
Principat d'Andorra.

Tel. (+376) 869 269
Mòbil: (+376) 390 927

ambiotec@andorra.ad
eng.ambiotec@andorra.ad

C. Mossèn Lluís Pujol s/n
Nau Navas
AD500 Santa Coloma
J 865 444
Ç navasfor@andorra.ad

C/ PRAT DE LA CREU, 96 · AD500 ANDORRA LA VELLA · PRINCIPAT D'ANDORRA · info@ficsl.com

T. 376 805 508 · M 376 337 607 · www.ficsl.com

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL NOU PONT TIBETÀ DE CANILLO

BARRA ROSCADA,
ANCORATGES AL TERRENY
I ACER CORRUGAT

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

www.bellacer.com

Empresa subcontractada · ESPECIALISTES EN ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT
Av. Santa Coloma, 75. 1r 5a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra · T (+376) 862 805 · M (+376) 328 376 · atlantic@andorra.ad

TEXT: ADV · FOTOS: NORD ANDORRÀ · ATECI · AUREA · ENERGI

NORD ANDORRÀ, el Comú de la Massana i Vallnord – Pal Arinsal
han construït el parc solar més gran del país al Planell de la
Tosa, al sector de Pal. Està situat a un dels punts més alts de
l’estació de Pal, al Panell de la Tosa, al peu del Pic del Cubil
(2.364 m).
La instal·lació ocupa un total de 20.000 m², amb una potència
de 2MW, i una producció anual de 2.400.00 kwh que correspon
aproximadament a unes 1.000 llars.

PLANELL DE LA TOSA · PARC SOLAR FOTOVOLTAIC · VALLNORD – PAL ARINSAL

EL MÉS GRAN DEL PAÍS

L'ADV # ENGINYERIA
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«LA SOSTENIBILITAT
ÉS UN DELS PILARS
DE LA GESTIÓ DE
VALLNORD – PAL
ARINSAL»

LES 5.300 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES DEL PARC SUMEN UNA CAPACITAT DE 2 MW DE POTÈNCIA I UNA
PRODUCCIÓ ANUAL DE 2.400.000 KWH. EL PROJECTE HA TINGUT UN COST DE 2,2 MILIONS D’EUROS, I
HA DONAT FEINA A UNA TRENTENA DE PERSONES.

El projecte es va començar a

lleu natural i els panells po·

parlar a finals del 2021, i amb

dran suportar una càrrega de

un any s’ha realizat, amb vo·

neu de 800 kg/ m².

luntat de tothom són instal·la·
cions que es poden tirar enda·
vant.
Permetrà una producció apro·
ximada del 40% del consum
elèctric de l’estació de la Mas·
sana en un any natural.

Es tracta d’un projecte com·
plexe degut a l’altitud (2.400
m), però òptim en quant a radi·
ació solar i temperatura.
El parc està integrat amb el
paisatge, no s´han fet movi·
ments de terres, i l’herba creix

Les estructures de suports

perfectament entre les fileres

dels mòduls segueixen el re·

i sota de les plaques.
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«NORD ANDORRÀ
IMPULSA I LIDERA
PROJECTES
D’ENERGIA VERDA
AL PAÍS»

Entre fileres de plaques hi ha
un espai de 2.60 m, per facili·
tar l’accés.
Vallnord Pal Arinsal està molt
compromesa amb el medi am·
bient i les energies, i té en curs
estudis juntament amb Nord
Andorrà altres instal·lacions
renovables. Nord Andorrà tam·
bé participa en instal·lacions
hidràuliques, amb Mútua Elèc·
trica de Sant Julià: la Central
Hidroelèctrica d’Aixovall, que
es va inaugurar l’any passat, i
la central d’Arcalís.
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Des de Nord Andorrà, creuen
que des dels comuns, que són
els propietaris de la majoria
dels terrenys, s’ha d’intentar
facilitar aquest tipus d’instal·
lacions, com ha fet el Comú de
la Massana i Vallnord.
Són instal·lacions que no es
poden instal·lar al fons de la
vall, ja què el terreny és molt
car, i no surt rendible.
Els emplaçaments ideals per
aquest tipus d’infraestructura,
són a l’alta muntanya, apartats,
i on no intervinguin paisatgís·
ticament.

PER REDUIR L’IMPACTE EN EL PAISATGE, ESTÀ DELIMITAT AMB UNA TANCA DE FUSTA DE CASTANYER, I LA CASETA
TÈCNICA, QUE CONTÉ EL TRANSFORMADOR, ESTÀ SEMI-SOTERRADA.
L'ADV # ENGINYERIA
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ENGINYERIES DEL PARC SOLAR
DEL PLANELL DE LA TOSSA (VALLNORD PAL/ARINSAL)
DESPATX D'ENGINYERIA CIVIL
Urbanisme i Obra Civil
Estructures i Geotècnia
Industria i Ediﬁcació

AUREA

C. Isidre Valls, 5 · AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
Tel. 00 376 842 805
aurea@aurea.ad

Perquè el país sigui total·
ment autosuficient s’han
de combinar diferents tipus
d’energies renovables, com
per exemple, la solar durant
el dia, i la hidràulica i l’eòlica
durant la nit.

PROJECTE: PARC SOLAR FOTOVOLTAIC

PARC SOLAR EL PLANELL DE LA TOSA (VALLNORD PAL/ARINSAL)

Hem construït el
primer parc fotovoltaic
a Andorra, amb 5400
plaques

Instal·ladora
especialitzada en
fotovoltaica
CLAUS EN MÀ
Estudi + instal·lació + tràmits, subvenció Pla Renova

EL PLANELL DE LA TOSA
VALLNORD – PAL ARINSAL
ENGINYERIA: ATECI I AUREA
INSTAL.LACIÓ: ENERGI

Tel. 722 000
energi@andorra.ad
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INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL PARC SOLAR EL PLANELL DE LA TOSA · VALLNORD PAL/ARINSAL

PARC SOLAR FOTOVOLTAIC
PLANELL DE LA TOSA

ELECTRICITAT · DOMÒTICA · TELECOMUNICACIONS · CLIMATITZACIÓ · MANTENIMENT EN GENERAL

Av. Joan Martí, 44 · Local 2 · T 831046 · F 831565 · AD200 Encamp · info@pime-andorra.com

agència
SEGUEIX-NOS A LES XARXES

MEMBRE DE:

COMUNICACIÓ
DISSENY GRÀFIC
BRANDING

OFFLINE
ONLINE
XARXES SOCIALS
WEB

Terravella 22, Baixos
AD500 Andorra la Vella

Tel. +376 860 504
np@nuriapublicitat.com
www.nuriapublicitat.com

TREBALLS PER A LA RESTITUCIÓ DEL CAMPANAR
A L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ D’ENCLAR

BÉ D’INTERÈS
CULTURAL
TEXT: ALTURA ARQUITECTES, ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL
FOTOS I FIGURES: ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL, ALTURA ARQUITECTES
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El jaciment és dels més documentats i amb més anys
d’ocupació continuada al
nostre país. Les intervencions arqueològiques i la
recerca històrica testimonien restes des de l’edat del
bronze fins al segle XIX.
L’església de Sant Vicenç
construïda entre finals del
segle VIII i principis del segle IX és juntament amb la
de Santa Coloma una de les
més antigues del Principat i
com a particularitat, les dues,
tenen el campanar circular.
Tota la zona va ser declarada bé d’interès cultural l’any
2003.
Així mateix, l’església de
Sant Vicenç juntament amb
11 monuments més d’Andorra, el conjunt catedralici
de la Seu d’Urgell i el castell de Foix, formen part de
la candidatura que Andorra,
França i Espanya vol presentar a patrimoni mundial de la
UNESCO com a testimonis
materials de la construcció
de l’estat dels Pirineus: El
coprincipat d’Andorra.

Història i context
patrimonial
Sant Vicenç d’Enclar és una
església situada a la zona
del jaciment arqueològic del
Roc d’Enclar al cap damunt
096
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de la muntanya que porta el
mateix nom a la parròquia
d’Andorra la Vella.

El jaciment del roc d’Enclar
ha estat excavat en diferents
campanyes arqueològiques i
l’església de Sant Vicenç va
ser reconstruïda de manera
fidedigna als anys 80 del segle passat. Des d’aleshores
a l’actualitat el Departament
de patrimoni cultural hi ha
anat fent tasques de manteniment.

Esfondrament
El desembre del 2019, després d’una forta tempesta de
vent i pluja es va esfondrar la
torre del campanar fet que
va generar un impacte emocional per molts ciutadans.
El mateix dia, els tècnics del
Departament de Patrimoni
Cultural es van posar a treballar per valorar la causa dels
danys i les accions a fer per
mitigar el fatídic accident.
Primerament es va protegir
el monument, cobrint el buit
que havia deixat el desplom
de la torre, l’interior i evitant
la degradació del mur de la
nau que havia perdut una
part important de la seva estructura.

Es va crear una comissió
d’experts amb professionals
del país, França i Espanya
amb l’objectiu d’analitzar el
succeït i col·legiar les decisions per restablir la dignitat
i els valors al monument i la
zona. També es va iniciar una
campanya arqueològica per
identificar la posició original
del màxim de pedres caigudes del campanar. Se’n van
identificar més de 480 que
són les que ara s’estan restituïnt.
La proposta de restitució
La proposta acordada i prenent en consideració les recomanacions de la UNESCO,

va ser la de restituir el campanar amb la fesomia coneguda anteriorment a l’esfondrament aplicant la tècnica
més fidedigna possible.
Una part molt important que
justifica la decisió de reconstruir fidedignament el campanar rau en els seus elevats
valors patrimonials i significació. La relació d’aquests
valors excepcionals i únics
amb la legitimitat de la reconstrucció del campanar
proposada és al nostre entendre molt gran, ja que són
precisament aquests els que
justifiquen una actuació que
en altres circumstàncies podria ser discutida apel·lant
L'ADV # ARQUITECTURA
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«LA DECISIÓ DE
RECONSTRUIR
FIDEDIGNAMENT EL
CAMPANAR RAU EN
ELS SEUS ELEVATS
VALORS PATRIMONIALS I
SIGNIFICACIÓ»

a principis d’integritat i autenticitat del bé patrimonial
resultant de l’actuació. En
aquest sentit ja la carta de
restauro de Cracòvia, de l’any
2000, en els seu punt 4 establia que: La reconstrucció
d’un edifici en la seva totalitat, destruït per un conflicte
armat o per desastres naturals, és només acceptable si
hi ha motius socials o culturals excepcionals que estan
relacionats amb la identitat
de la comunitat sencera. Les
circumstàncies d’excepcionalitat que estableix aquest
precepte es donen clarament
en el cas de Sant Vicenç. En
098
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la mateixa línia, també es
pronuncien més recentment
organismes com ICOMOS
en relació a les reconstruccions post‐traumàtiques (La
Valleta‐2011, Paris‐2016, o
Kyusku (Japó)‐2016).

El projecte
Per a que la justificació de la
restitució sigui vàlida, l’equip
format per l’Axel Letellier,
Carles Brull i Altura Arquitectes ha abordat el projecte de
manera rigorosa i fonamentant-se en una documentació
detallada i complerta tal com

expressa literalment la carta
de Cracòvia “La reconstrucció de parts molt limitades
amb un significat arquitectònic pot ser excepcionalment
acceptada a condició que
aquesta es basi en una documentació precisa i indiscutible.”
Així doncs el rigor metodològic i la meticulositat en
l’execució de la intervenció a
desenvolupar no ha estat una
opció, sinó una condició en la
qual s’ha fonamentat tot el
projecte.
Tenint en compte la manca
d’aixecaments precisos de

l’estat previ a l’ensulsida, la
restitució fidedigna del campanar ha estat possible en
gran part gràcies a les noves tecnologies aplicades
a la restitució volumètrica a
partir de sèries de fotografies prèvies a la caiguda de
la torre que, malgrat algunes
llacunes, han permès la creació d’un seguit de models
virtuals en 3D del campanar
que han permès elaborar planimetries detallades (ortofotogrametries) del campanar.
Des d’aquests models virtuals s’han pogut extreure les
dimensions de la construcció
i l’emplaçament precís de de-

terminats punts de referència que permeten restituir la
morfologia real del campanar
abans de l’enfondament i
també s’ha pogut determinar la posició exacta de les
pedres identificades pels arqueòlegs de l’Àrea de Patrimoni Cultural.
En la reconstrucció, s’ha millorat la fonamentació assolint un millor recolzament en
el terreny ja que amb el pas
dels segles el granit de la
base s’havia anat meteoritzant.
També es corregirà el desplom que la torre havia anat

acumulant i es recuperarà
una cornisa que s’ha identificat en fotografies de principis de segle que en l’actuació
dels anys 80 no es va realitzar ja que no es disposava de
la informació.
A part de la precisió geomètrica, entenem també que
gran part del rigor imprescindible, passa per que la
reedificació proposada es
faci amb la mateixa tècnica
constructiva i materials que
en la construcció original.
Així, els murs del campanar
es reconstruiran utilitzant les
pedres que formaven part del
L'ADV # ARQUITECTURA
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Av. de Rouillac, 19 bis
LES BONS _ AD200 ENCAMP
(Principat d’Andorra)
Tel. 73 12 15 _ Fax. 832 680
construccionsroca@andorra.ad
www.construccionsroca.ad

Empresa constructora dels treballs
per a la restitució del campanar a
l’església de Sant Vicenç d’Enclar

campanar col·locades amb
morter de calç i amb la mateixa tècnica de col·locació
que es realitzava antigament.
Finalment un cop restituït el
campanar, que constitueix el
punt principal, dintre d’aquest
projecte s’aborden també temes com la reparació de les
afeccions estructurals i constructives que, la ensulsida de
la torre, va provocar en la nau
de l’església, l’adequació de
l’interior i del seu entorn, per
millorar-ne la seva funcionalitat i dotar-los d’un agençament a l’alçada dels seus
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elevats valors patrimonials i
significació que té per la comunitat andorrana. S’intervindrà també a la coberta de la
nau per tal de millorar-ne la
impermeabilització i substituir
l’actual cobriment de pissarra
aplantillada per una de més
adient al monument històric.
Amb tots aquests requisits
plantejats, la reconstrucció
del campanar de l’església de
sant Vicenç d’Enclar esdevé
un interessant repte tècnic i
metodològic, que segur serà
un referent en el camp de la
restauració, ja que són po-

ques les vegades que, com
en aquest cas, es donen unes
motivacions culturals, patrimonials i socials tant clares,
es disposa dels mitjans necessaris i hi ha disponible la
documentació suficient que
sustenta una actuació com la
plantejada.
PROJECTE: TREBALLS PER A LA
RESTITUCIÓ DEL CAMPANAR A L’ESGLÉSIA
DE SANT VICENÇ D’ENCLAR
ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL
ARQUITECTURA: ALTURA ARQUITECTES
BRULL I ALFONSO ARQUITECTURA
ÀREA DE PATRIMONI CULTURAL
LETELLIER ARCHITECTURE
CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS ROCA

A TOWER · ESCALDES-ENGORDANY

CREIXEMENT
VERTICAL
TEXT: JAVIER TORRENTS/ENGITEC · FOTOS: ENGITEC / ADV

El projecte va sorgir arrel de la modificació de la normativa del POUP (Pla
d’Ordenació i Urbanisme Parroquial) en el Clot d’Emprivat. El que buscava el
POUP d’Escaldes-Engordany, era un canvi de tipologia d’edifici, que alliberés
espai públic.
El projecte busca la singularitat des del creixement en alçada, amb grans
obertures que donen transparència i lluminositat.
L'ADV # ARQUITECTURA
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La part que no és espai públic, l’ocupa el sòcol, que
està format per dues plantes destinades a ús comercial i oficines.
El sòcol conserva el concepte de la trama urbana
característica d’Andorra, on
les plantes baixes, destinades a locals i oficines, donen continuïtat a la façana
de carrer.
Sobre el sòcol, s’aixequen
les dues torres que es destinaran a habitatges.
El projecte busca amb
aquest dos elements, adaptar-se a l’entorn i a les preexistències.

Al fer un canvi de projecte
en alçada, es busca repartir
l’edificabilitat i alliberar espai en planta baixa, generant noves places destinades a l’ús públic.

L’edificació compta amb rigor constructiu, elegància,
sobrietat, i té entitat.
Els balcons transmeten una
sensació de lleugeresa,
amb les lames verticals i les
baranes transparents.
Els materials utilitzats com,
l’alumini, el vidre i la fusta,
donen harmonia, lleugeresa
i verticalitat a tot el projecte.
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«L’ALUMINI, LES
LAMES, EL VIDRE I
LA FUSTA, DONEN
HARMONIA I
TRANSPARÈNCIA»

Els habitatges interiors, tenen molta llum, transparència, bona radiació solar i bones vistes.
Tot el perímetre disposa
de balcó per donar aques-

L’estructura es resol amb
un sistema de pilars de
formigó i nuclis centrals,
que dona rigidesa a l’edifici, preparat per aguantar
les càrregues de sisme.
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ta sensació d’amplitud de
l’interior cap a fora: aquesta transició interior-exterior
d’habitatge és molt fluïda, i
l’interior és una continuació
cap a l’exterior.

A nivell de distribució dels
habitatges, és busca al màxim la façana i sortida cap
a l’exterior. Són pisos oberts
en tota la façana, on totes
les estances són exteriors,
sense patis.

El bloc de 10 plantes, té totes les obertures orientades
al carrer.
Per donar solució a les distribucions es projecten dues
tipologies diferenciades, on
les primeres plantes són habitatges més reduïts, i a les
plantes superiors, són més
generosos.

L’edifici incorpora estudis
d’una habitació, i fins a habitatges de quatre habitacions.
A les dues plantes superiors, hi ha dos àtics que es
van decalant per obrir-se a
la façana sud i generar una
gran terrassa i grans obertures.

PROJECTE: EDIFICI A TOWER · ESCALDES_ENGORDANY
ARQUITECTURA: PERE ESPUGA · ENGITEC
CONSTRUCTORA: UTE MARINÉ EDICOM
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Tel.: 802 000 engitec@engitec.ad
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UTE Mariné – Edicom

Entreguem la primera fase de

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

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

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

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

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

PERITATGES I VALORACIONS

C/ BONAVENTURA ARMENGOL, NÚM. 10, DESPATX 234 EDIFICI MONTCLAR - ANDORRA LA VELLA

Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 82 11 63
info@construccionsmarine.com
www. construccionsmarine.com

Verge del Pilar, 10 - Ediﬁci Ego, 1r
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 86 86 80
info@edicomconstructors.com

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA “A TOWER” · ESCALDES-ENGORDANY

C. Mossèn Lluís Pujol s/n, Nau Navas
AD500 Santa Coloma
J 865 444
Ç navasfor@andorra.ad

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA “A TOWER” · ESCALDES-ENGORDANY

Ctra. de la Comella, ed. Encorces 41, local 602 B · Tel. +376 810 022 · AD500 Andorra la Vella
delgadoinstallacions@andorra.ad · www.delgadoinstallacions.com

Empresa
subministradora
de la il·luminació
i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos
amb la innovació al nostre país
Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella
T 879 079

cairo.ad

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA “A TOWER” · ESCALDES-ENGORDANY

FAN COILS BRIZA 22
Sistema de climatització
híbrid: proporciona calor a
l’hivern i fred a l’estiu

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

SISTEMES
D’EVACUACIÓ
INSONORITZADA

SUBMINISTRAMENT
DE CORRUGAT,
PORTES TALLA FOCS
I TRASTER

www.bellacer.com

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

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA “A TOWER” · ESCALDES-ENGORDANY

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA “A TOWER” · ESCALDES-ENGORDANY

Lampisteria, calefacció
i climatització

TREBALLS EN GUIX

#SomJocor

Av. Fiter i Rossell, 57 PB 1
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
T. 823 976 - 820 596 | F. 820 596
andorguix@andorra.ad

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

Prat de la Creu, 105

AD500 Andorra la Vella

C U I N E S C O M E L L A S I E M AT I C

T 81 21 09

F 82 34 58

info@siematic-cuinescomella.com

www.siematic-cuinescomella.com

24h

AVARIES

838 000

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

DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR DE:

EL LLOSER D’ORDINO

ALLEUGERIR
EL VOLUM

TEXT: ADV · FOTOS: ADV

Aquest projecte és troba situat a la urbanització Comes Martines a Ordino,
ascendint per la carretera del Coll d’Ordino. La seva situació en un punt elevat
el converteix en un mirador sobre el poble de la parròquia.
Un casc antic d’un poble, una agrupació de cases. L’objectiu ha estat trencar
el volum per fer desaparèixer la imatge d’un edifici plurifamiliar. Alleugerintlo, tant en planta com en alçada, accentuant-lo amb el joc de cobertes i la
materialitat de la façana.
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LA SEVA UBICACIÓ I ORIENTACIÓ FA QUE GAUDEIXI DE
VISTES I SOL, I ESTIGUI EN UNA ZONA TRANQUILA, PERO BEN
COMUNICADA.

La façana està construïda
amb pedra i fusta, i unes
franges verticals metàl·liques que emfatitzen el
trencament del volum.

El revestiment de la part superior, evocant la neu sobre
les muntanyes, està format
per panells enllistonats de
fusta de pi làrix siberià.

La base, més sòlida, està
revestida amb pedra de format horitzontal i colors foscos, referenciant la toponímia del lloc, el Llosser.

Aquesta espècie té unes
excel·lents propietats naturals que la fan especialment
indicada per quedar exposada a la intempèrie, reduint
així el seu manteniment.

>> LA FUSTA, EL
FERRO I LA PEDRA
SÓN ELS TRES
ELEMENTS QUE
CONFORMEN LA
FAÇANA, MATERIALS
TÍPICS DE LES
CONSTRUCCIONS
ANDORRANES.
LA COMBINACIÓ DELS
ELEMENTS, DOTA
LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA IMATGE
CONTEMPORÀNIA,
SÒBRIA I ATEMPORAL.
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«EL REVESTIMENT DE LA
PART SUPERIOR, PANELLS
ENLLISTONATS DE PI LÀRIX
SIBERIÀ, EVOQUEN
LA NEU SOBRE LES
MUNTANYES»

Un cop envelleixi, el revestiment de fusta superior
agafarà diferents tonalitats
grisoses depenent de l’exposició de cada façana.
El volum de l’entrada s’adapta al punt rodó del final del
carrer.

L’accés a l’edifici, es forma
per una successió de lames
metàl·liques, que oculten
espais tècnics.
La construcció està formada per cinc plantes, una de
subterrània i quatre de pisos.
Hi ha dos pisos per planta,
a excepció de l’àtic superior,
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que és de un sol.
Cada habitatge disposa del
seu box privat.
Els pisos oscil·len entre els
170 i els 230 metres quadrats i disposen d’entre 3 i
5 habitacions dobles.
Els menjadors estan ubicats
a les cantonades de l’edifici,
que són les zones de major
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«PAVIMENT
PORCELLÀNIC DE ROURE
NATURAL QUE EVOCA
UNA SENSACIÓ DE
COMODITAT, CONFORT I
BENESTAR»

LES CUINES DONEN UN TOC CONTEMPORANI I ELEGANT A
L’ENTORN. EL FET DE QUE SIGUI OBERTA AL MENJADOR APORTA
SENSACIÓ D’AMPLITUD.

obertura.
En total hi ha 7 pisos, i les
plantes baixes disposen
d’una amplia zona enjardinada.
La voluntat de la promoció
ha estat facilitar la personalització de cada un dels
pisos, s’ha donat l’opció als

futurs propietaris de l’elecció de dues paletes de colors, una de clara i una de
fosca. Tant per els acabats
dels paviments i revestiments de les zones humides, com per la fusteria
interior: cuines, armaris i
portes.
El paviment de la resta de

L'ADV # ARQUITECTURA
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d’alta eficiència energètica
i d’un sistema de ventilació
mecànica, amb recuperador de calor, per minimitzar
les pèrdues energètiques i
garantir en tot moment una
excel·lent qualitat de l’aire
interior.
Seguint amb la voluntat de
reduir el consum energètic,
els aïllaments de la façana i

UN DELS BANYS
PERSONALITZATS, AMB DUES
PIQUES. AMPLIS, FUNCIONALS
I SOBRIS, AMB MATERIALS DE
QUALITAT I ALT VALOR ESTÈTIC.

zones és un porcellànic imitació roure natural.
Totes els habitatges estan
exposats a tres vents i l’àtic
a quatre. Totes les seves estances donen a l’exterior.
Les grans obertures aporten molta llum natural i vistes a la parròquia d’Ordino.

Les dues plantes baixes
disposen de grans zones
enjardinades, i les plantes
superiors de balcons triangulars que segueixen el joc
de cobertes de l’edifici.
Totes els pisos disposen
d’un sistema de climatització per terra radiant, alimentat per una bomba de calor

L'ADV # ARQUITECTURA
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coberta superen els 20 cm
de gruix.
També s’ha tingut especial cura, en l’eliminació dels
ponts tèrmics de l’envolupant.
Es tracta d’una edificació
singular, molt ben integrada
al paisatge amb materials
de l’arquitectura tradicional
PROJECTE: EDIFICI EL LLOSER D’ORDINO
ARQUITECTE: TONI RIBERAYGUA
CONSTRUCTORA: UTE MODERNES COANSA
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UTE EL LLOSER D’ORDINO

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

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

www.cmodernes.com

www.coansaandorra.com

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI EL LLOSER · ORDINO

22 ANYS COMERCIALITZANT, INSTAL·LANT I REPARANT PERSIANES,
TENDALS I CORTINES DE LA MARCA GRIESSER

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

PERSIANES APILABLES I GRADUABLES D’ALUMINI

Camí Ral, núm. 1 | Local comercial B 4
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EDIFICI FORSABI II, ANDORRA LA VELLA

MACLA
VOLUMÈTRICA

Text: redacció · Fotos: Adv, Turi Riberaygua

La parcel·la on es troba bastit l’edifici és a
l’avinguda Santa Coloma 55-57 d’Andorra
la Vella, una zona tranquil·la i assolellada,
a pocs minuts del centre. No obstant, es
tracta d’una parcel·la que fa cantonada
fent que l’edifici, en una cota més baixa,
doni també a l’antic Camí Ral d’Andorra la
Vella.
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"LA MACLA EMFATITZADA
EN EL TESTER DE
L’EDIFICI, PERMET UNA
PERSPECTIVA MÉS
GLOBAL DEL CONJUNT"

Que l’edifici doni a dos carrers
és important, ja que marca les
primeres decisions del projecte:
en primer lloc fer els accessos
principals per a vianants a l’avinguda Santa Coloma, ja que actualment és la principal.
En segon lloc, fer els accessos
de l’aparcament per l’antic camí
ral, ja que es tracta d’un carrer
molt menys transitat i en una
cota inferior, que permet una

accessibilitat més amable pels
vehicles.
I en tercer lloc, emfatitzar la cantonada de l’edifici que doni continuïtat a les dues façanes principals i ofereixi un volum atractiu.
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La volumetria de l’edifici ve marcada per tres punts principals:
es pretenia fer uns volums de
geometria molt destacada però
regular que permetin optimitzar
els espais interiors i un màxim
aprofitament de la parcel·la.
L'ADV # ARQUITECTURA
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També es va voler que la imatge
de l’edifici fos unitària, i tingués
continuïtat en les seves tres façanes (en les dues principals i
en el tester).
Per últim, es crea una base que
sustenta un volum, en que els
voladissos i reculades van definint una geometria atractiva, i
així establir un llenguatge.

"LA FAÇANA ESTÀ
AÏLLADA AMB LLANA
DE ROCA D’ALTES
PRESTACIONS TÈRMIQUES
I TOTES LES FINESTRES
SÓN DE TRIPLE VIDRE"

En base a aquests punts, es crea
una macla entre els dos volums
que composen l’edifici, evocant
que la base de l’edifici acabi traspassant el seu volum superior.
Una macla emfatitzada en el
tester de l’edifici, des d’on l’espai permet una perspectiva més
global del conjunt.
La façana està definida per dos
volums principals, en el que el
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ritme força regular i homogeni
de les obertures, pretén encara
emfatitzar-los més.
Es tracta d’una façana ventilada
que juga amb el contrast dels
dos colors, de les peces de gres
porcellànic que la composen.
A més, es troba aïllada amb llana de roca d’altes prestacions
tèrmiques, i totes les finestres
són de triple vidre.
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L’edifici consta de dues escales
amb una entrada cadascuna.
Aquestes són l’únic punt singular de la base de l’edifici en
l’avinguda de Santa Coloma,
ja que es juga amb la tonalitat
del color de la façana, per a
marcar-les i visualitzar-les fàcilment.
L’edificació consta de sis plantes d’habitatges i tres plantes
(dues soterrades) d’aparcament.
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Les plantes d’aparcament tenen
diferents accessos, tots ells a
través del Camí Ral.
Un dels seus accessos, per tal
d’optimitzar les places d’aparcament per a l’edifici, es realitza a
través d’un munta-cotxes.
L’edificació consta de dos accessos i nuclis verticals, amb
escala i ascensor cadascun
d’ells. Una de les escales consta de 20 habitatges, i la segona
de 10.

0145

L’esquema de les plantes tipus
dels habitatges busca aprofitar
la bona orientació del Camí Ral
per a situar-hi les zones de dia,
i col·locar les zones de nit cap a
l’avinguda Santa Coloma.

Es tracta d’habitatges destinats
al lloguer, de dues i tres habitacions, amb acabats porcellànic
en els paviments, i totalment
equipats a nivell de cuina, banys
i electrodomèstics.

Per tant, es tracta “d’habitatges
passants”, en que la majoria donen a les dues façanes, permetent una bona separació d’espais i ventilació creuada.

S’ha mimat el disseny i la distribució interior per tal de garantir
un ús confortable dels habitatges, amb materials neutres i la
màxima calidesa, de forma que

ALGUNS DELS HABITATGES CONSTEN DE TERRASSES QUE DONEN CONTINUÏTAT A LES SALES, I CREEN UNS
ESPAIS MIG INTERIOR-MIG EXTERIOR MOLT AGRAÏTS AL CENTRE DE LA CIUTAT, I APROFITABLES BONA PART DE
L’ANY, DEGUT AL CLIMA D’ANDORRA.

" UN ÚS CONFORTABLE
DELS HABITATGES
SÓN LES CONSIGNES
EN EL DISSENY I
LA DISTRIBUCIÓ
INTERIOR"
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hi hagi el màxim confort possible a cada habitatge, i que cada
usuari pugui acabar de donar
color segons el mobiliari i l’equipament que aporti.

Aquest fet, unit als bons aïllaments tèrmics tant en façana
com en coberta, donen a l’edifici
un plus a nivell de comportament tèrmic i sostenibilitat.

Les obertures de dimensions
considerables, la seva orientació
i la continuïtat d’espais oberts,
donen a les sales d’estar una
gran entrada de llum natural i
sensació d’amplitud.

Es tracta doncs d’un projecte
concebut geomètricament, on
s’han prioritzat l’optimització
dels espais, l’estètica, l’orientació geogràfica i l’eficiència energètica.

Els habitatges que donen al tester de l’edifici, aprofiten la macla
dels volums per a crear-hi unes
terrasses totalment exteriors.
La calefacció de l’edifici s’emet
a través de terra radiant i prové del centre de tractament de
residus d’Andorra, és a dir, l’edifici es troba connectat a la xarxa
de calefacció urbana de FEDA
Ecoterm, que li proporciona calefacció i aigua calenta sanitària
aprofitant els residus del centre
de tractament, i reduint l’emissió
dels gasos d’efecte hivernacle.
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PIDASA

SERVEIS

CONSTRUCTORA

䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 ⴀ 唀爀戀愀渀椀猀洀攀 ⴀ 吀愀砀愀挀椀漀渀猀 ⴀ 䔀昀椀挀椀渀挀椀愀 攀渀攀爀最琀椀挀愀

䄀

爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀

刀

椀戀攀爀愀礀最甀愀

吀

甀爀椀

琀甀爀椀⸀愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀 ㌀㌀㜀㠀㈀㐀 䌀椀甀琀愀琀 搀攀 䌀漀渀猀甀攀最爀愀  ⸀ 㐀琀 ㌀愀⸀ 䄀渀搀漀爀爀愀 氀愀 嘀攀氀氀愀

䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 ⴀ 唀爀戀愀渀椀猀洀攀 ⴀ 吀愀砀愀挀椀漀渀猀 ⴀ 䔀昀椀挀椀渀挀椀愀 攀渀攀爀最琀椀挀愀
www.art-quitectura.ad

tel. 337824

E S T RAT È GIC

MANAGE M E NT

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

CON S T R U CT IU
www.gruppidasa.com

ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI FORSABI II, ANDORRA LA VELLA

•

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

•

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

•

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

•

Assessorament gratuït sobre la
reglamentació necessària

Javier Jiménez Tierno

Tel. 382310 · www.jjtenginyeria.com · jjtenginyeria@gmail.com · C/ Ciutat de Consuegra 10, 4t 3a · Andorra la Vella
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INDUSTRIAL COL·LABORADOR
DE L’EDIFICI FORSABI II,
ANDORRA LA VELLA

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

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI FORSABI II, ANDORRA LA VELLA

Calefacció i climatització

#SomJocor

Empresa
subministradora
de la il·luminació
i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos
amb la innovació al nostre país
Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella
T 879 079

cairo.ad

SERRALLERIA INDUSTRIAL
FUSTERIA D’ALUMINI
I ACER INOXIDABLE

INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI FORSABI II, ANDORRA LA VELLA

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

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI FORSABI II, ANDORRA LA VELLA

BARRA ROSCADA,
ANCORATGES AL TERRENY
I PORTES TALLA FOCS

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

www.bellacer.com

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h

AVARIES

838 000
INSTAL·LACIÓ
MANTENIMENT
REPARACIÓ
PORTES AUTOMÀTIQUES

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

ascensorsprincipat@andorra.ad

ESPECIALISTES EN FAÇANES VENTILADES,
PAVIMENTS I SISTEMES D’AILLAMENT TÈRMIC PER FAÇANES (SATE)
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

DISTRIBUÏDOR I INSTAL·LADOR DE:

"ES GENERA UNA
VOLUMETRIA QUE
EVOCA I INSINUA UNA
SIMBIOSI MÚTUA ENTRE
L’HOME I LA NATURA QUE
L’ENVOLTA"

EDIFICI KM 0 · ANDORRA LA VELLA

GEOMETRIA
IRREGULAR
Text: redacció · Fotos: Orobitg Arquitectura / Adv

L’edif ici està situat a la parròquia
d’Escaldes-Engordany,
en
ple
centre comercial, que es troba
en una profunda transformació.
Ubicat al costat d’una de les
artèries
principals
del
país,
el projecte KM-0, es troba en
confluència de dos teixits urbans
diferents: un epicentre comercialf inancer i un altre, el paisatge
natural.
El Complex KM-0, sent d’ús mixt,
s’integra en el context urbà,
contemplant els requisits d’una
ciutat moderna i exigent, fusionat
i envoltat per la natura, amb vistes
a l’esplèndida orograf ia imponent
del país.
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El disseny de l’edifici es concep en base d’una geometria
irregular, creant espais exteriors
on balcons i terrasses permeten una articulació diferent, dotant-los de vistes panoràmiques
tant cap a la urbanització com
cap a la natura. Aquesta carcassa distintiva crea una segona pell sorgida d’un rectangle,
i està inspirat en el caràcter de
la seva ubicació: la topografia
irregular de la històrica capital
fronterera, on es genera una volumetria que imita i insinua una
simbiosi mútua entre l’home i la
natura que l’envolta.
Ubicat en un emplaçament considerat artèria de trànsit de la
ciutat, s’ha aconseguit una façana personalitzada amb vida
pròpia, metamorfosant respecte
a la llum, la velocitat i voregin expansionista que viu Andorra.
El terreny posseeix una localització idiosincràtica, que permet
dissenyar un edifici únic de tres

vents
Oest.

contemplant

Est-Sud-

A la façana de les vivendes s’ha
realitzat un estuc amb un patró
personalitzat dissenyat per Orobitg Estudio, i aplicat de manera
artesanal amb mestria i afecte.
L’acabat és ple de matisos, depenent de la incidència de la
llum solar i de les condicions
climatològiques, especialment
canviants d’Andorra.
I per això, segons la ubicació i el
punt de vista de l’espectador, el
contrast de colors de les façanes s’entremesclen creant una
manta uniforme, o per contra
es destaquen tons diferenciats.
També les textures es manifesten de forma canviant, ja sigui
deixant al descobert una pell de
vellut, o una cinglera tallada.
Per l’estudi d’arquitectura responsable del projecte, cada detall importa, independentment
de la seva escala. Amb aquest

caràcter d’estudi multidisciplinari
que engloba el disseny de la totalitat del projecte, s’han tingut molt
en compte aspectes menors com la
senyalística, o el detall d’una rematada especial d’interior o exterior.
L’entrada de l’edifici és la carta de
presentació del projecte: tant per
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"ELS HABITATGES,
DISPOSEN D’UNA GRAN
PORTA CORREDISSA DE
VIDRE, PER APROPAR EL
PAISATGE, I DONANT PAS A
TERRASSES ASSOLELLADES
GENEROSES"

També es compta amb amplis
dormitoris suite amb vestidor,
il·luminació natural i disseny contemporani i sofisticat a les cambres de bany. També cal afegir-hi
la tecnologia domòtica dins de
l’habitatge per a una bona gestió
de calefacció i altres elements.
Tenint en compte els diversos
usos dins de l’habitatge, la llum
natural es modula per aconseguir

Entre les característiques més destacades dels espais interiors, hi ha
grans zones envidrades d’alçada completa, que permeten gaudir d’espectaculars vistes a l’exterior i moltes hores de llum natural.

a un vianant com a espectador, com per a un usuari com a
partícip. El pre vestíbul exterior
reflecteix la personalitat, i per
això sorgeix l’embrió de formes
irregulars que reflecteixen la geometria complexa de l’edifici.
A les 10 plantes d’edifici, cohabiten 17 habitatges de dos o
tres dormitoris. La planta baixa i
parcialment la primera, es destina a ús comercial. L’edifici conté
3 plantes de pàrquing subterrànies.
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L’última planta acull dos imponents àtics amb una alçada excepcional, espais generosos i
vistes úniques.

La natura que envolta l’edificació manté la seva presència en
tot moment des de l’interior gràcies a les grans obertures, però
alhora, s’integra a la zona urbana
de la qual forma part.
El disseny interior del residencial KM-0 reflecteix el compromís
d’oferir espais atemporals, confortables, habitables i flexibles,
dissenyats i construïts per veure
passar les dècades. Entre les
característiques més destacades hi ha grans zones envidrades d’alçada completa, que permeten gaudir d’espectaculars
vistes a l’exterior, amb fusteria
d’alumini d’altes prestacions i
triple vidre acústic.
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eficiència energètica i tenir la intensitat adequada a cada estança. Tots els espais nobles dels
habitatges, disposen d’un accés
per una gran porta corredissa
de vidre, per brindar una màxima amplitud de l’espai i apropar

el paisatge exterior a l’interior,
donant pas a terrasses assolellades generoses.
El disseny de les instal·lacions
s’ha fet amb la finalitat de construir un edifici eficient i sostenible.

Començant per la il·luminació,
tots els sistemes d’il·luminacions
són amb tecnologia LED, i la il·luminació de la façana es controla
mitjançant sensor crepuscular i
es regula la intensitat lumínica en
funció de la llum del dia, el que
redueix el consum.
Els principis fonamentals d’un
habitatge sostenible són l’estalvi d’energia i la reducció de la
contaminació atmosfèrica. Per
això, s’ha realitzat un sistema de
producció centralitzat per donar
serveis de calefacció i aigua calenta sanitària a tots els habitatges.
0164
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El sistema de calefacció dels
habitatges es fa mitjançant radiadors de baixa temperatura amb
control d’aquesta per estança.
Aquests radiadors aprofiten els
sistemes de generació de calor
a baixa temperatura, per obtenir
instal·lacions més eficients que
impliquin estalvis energètics importants.

PROJECTE: EDIFICI KM 0
ESCALDES-ENGORDANY
ARQUITECTE: OROBITG ARQUITECTURA
CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS PUJAL

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI KM ZERO · ESCALDES-ENGORDANY

INSTAL·LACIONS / REPARACIONS / ELECTRODOMÈSTICS
Av. les Escoles, 11 · AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra · Tel. 804 562 · A/e: electricaescaldes@andorra.ad
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La climatització intel·ligent
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Fax +(376) 72 38 73
comercial@bellacer.ad
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EDIFICI PRAT DE LA CREU 44
ANDORRA LA VELLA

GEOMETRIES
SIMPLES
Text: Redacció · Fotos I renders: Pere Aixàs, Art de Viure

L’edifici Prat de la Creu 44,
situat en ple centre d’Andorra
la Vella, té una façana canviant
i irregular, degut a la variació
del programa funcional, amb un
moviment d’obertures.
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"PROPORCIONS
REALÇADES PER
LA SINGULARITAT
DELS MATERIALS"

Un dels reptes a l’hora de
dissenyar l’edifici va ser la
distribució dels habitatges.
La part més àmplia de la façana la conformen les tres
primeres plantes que donen
lloc a 6 vivendes, la quarta
i la cinquena en tenen 4, i
l’àtic compta amb 2 pisos.

ES TRACTA D’UNA FAÇANA VENTILADA, CONSTRUÏDA AMB PECES
DE FORMIGÓ POLÍMER DE COLOR NEGRE.

Aquesta distribució variable
també ha comportat dificultats a l’hora de projectar les
instal·lacions.

Tot el conjunt queda conformat per un total de 28 habitatges.
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Tots els pisos tenen tres
habitacions i disposen de
terrassa enjardinada, amb
grans obertures exteriors
que proporcionen molta llum
natural a la vivenda.

Les terrasses incorporen
un tancament de persianes
graduables, de tal manera
que la terrassa quedi aïllada del carrer, essencial per
tenir privacitat i sumant un
espai més, dotant la façana
d’un aspecte atractiu.

L’entrada de l’edifici és
un espai sobri, i es fusiona l’entrada del garatge
amb l’entrada dels vianants, separades per un
local tècnic de ferro negre, senyalitzat amb colorides icones.
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Les baranes són de vidre,
aportant lleugeresa a la visual de la façana. Els tancaments són d’alumini i els
vidres són de triple càmera.

EL MOBILIARI
BLANC DOTA LA
CUINA DE MÉS
LLUMINOSITAT I
AMPLITUD.
A MÉS, LA SEVA
ATEMPORALITAT I
ADAPTABILITAT FA
QUE SIGUI MOLT
VERSÀTIL.

Als interiors, tots els habitatges presenten cuines
obertes a unes àmplies i
diàfanes sales d’estar.

Les cuines, combinen el color blanc i negre, que aporta
minimalisme i contemporaneïtat, i estan totalment
equipades amb electrodomèstics.

L'ADV # ARQUITECTURA
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La fusteria interior: les portes i armaris, estan lacats
en blanc, realçant la lluminositat dels espais.
Els paviments són de parquet i el bany és de gres
porcellànic amb moble de
fusta, per seguir linealment
la tendència dels pisos, sense perdre el concepte d’elegància i atemporalitat.

LA IL·LUMINACIÓ ÉS AMB TECNOLOGIA LED, ENCASTADA EN FALSOS SOSTRES, BANYANT
ELS ESPAIS AMB UNA CÀLIDA LLUM.

Els habitatges incorporen
terra radiant pel confort
dels usuaris, i també disposen d’instal·lacions domòtiques, que permeten una
gestió eficient de l’ús de
l’energia, aportant seguretat
i benestar.
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L’edifici té un control energètic total, i compta amb
ventilacions de doble flux.
L’edifici compta amb dues
plantes de garatge.

"LES ZONES COMUNES
COMBINEN LA FUSTA, EL
FORMIGÓ VIST I
UNA PINTURA
DECORATIVA GRIS"

A més, de set places complementàries a la planta baixa, optimitzant la distribució
i per aportar la màxima comoditat als usuaris.

PROJECTE: EDIFICI PRAT DE LA CREU 44
ANDORRA LA VELLA
ARQUITECTE: PERE AIXÀS
ENGINYERIA D’ESTRUCTURES: BEAL AEC
ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS:
BERNABÉ RODRÍGUEZ
CONSTRUCTORA: COPSA

EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EDIFICI PRAT DE LA CREU 44 · ANDORRA LA VELLA
0182
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Passatge Antònia Font Caminal, 1 · Despatx 601 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. (+376) 87 73 00 · Fax (+376) 87 73 01 · copsa@copsa.ad

ENGINYERIA D’ESTRUCTURES I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI PRAT DE LA CREU 44

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI PRAT DE LA CREU 44

enginyeria d’estructures

Més de 30 anys compromesos amb la innovació al nostre país

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

Empresa subministradora
de la il·luminació
i el material elèctric

Av. Salou, 55 · AD500 Andorra la Vella · T 879 079

cairo.ad

Impermeabilitzem el futur

placodesign@andorra.ad

T 728 292 · 338 717
www.placodesignandorra.com

Impermeabilització de
terrasses i cobertes planes
impal@andorra.ad
impal@andorra.ad
Mòbil (+376) 354 289

Mòbil (+376) 354 289

Aïllamentss

Fibra de
carboni

Impermeabilitzacions

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI PRAT DE LA CREU 44

ESPECIALISTES EN FAÇANES VENTILADES
I SISTEMES D’AILLAMENT TÈRMIC PER FAÇANES (SATE)
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · email. msgrup@msgrup.ad

Ascensor OTIS Genesis

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI PRAT DE LA CREU 44

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI PRAT DE LA CREU 44

www.siepandorra.com

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

EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

CONJUNT RESIDENCIAL LA LLAR
EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

SOSTENIBILITAT
AL CENTRE

XXXXX XXX
XXX

Text: Redacció · Fotos: Adv

Una nova zona residencial
i de negocis s’edifica a
Andorra la Vella, entre
Govern i la Seu de la
Justícia.
La
zona
és
coneguda com el Prat del
Rull, situada al carrer de la
Grau.
El projecte comprèn la
construcció de quatre
edificis (La Llar 3, 4, 5 i 6);
de 6, 7, i 8 plantes, amb 90
places d’aparcament i 60
trasters.
D’un complex de 4 edificis,
s’ha finalitzat la segona
fase amb La Llar 4 que té
7 alçades on s’ubiquen 21
habitatges.

Text: XXXXX · Fotos: Adv

Adistiusae consequos se repudaeritis mintias et, qui re cus
alitatet vellist otatem endandem volorep eritiunti dollaboris
resecab oreptatquam duciam, sam, saperum et od ullam,
ut am, et qui od molupta turisciet quam ut voluptur sitis et
autem idente ese nihillo riaepero tem et officta turessint
lab ium atur?
Otati rehenet quo ex ea dem dolum aborerum volupie
nihitis et esci rescimaio. Pici ipiciur?
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"ACABATS D’ALTA
QUALITAT, DISSENY
SOSTENIBLE I
ORIENTACIÓ SUD"

La façana posterior està revestida amb un Sistema d’Aïllament
Tèrmic Exterior (SATE).
A l’entrada de l’habitatge, destaquen uns acabats en fusta i
pedra natural, que embelleixen
l’espai dotant-lo de molta personalitat.

Es tracta d’una edificació de
nova execució amb un caire residencial de qualitat, molt cèntric i
en un lloc de trànsit tranquil.
La façana d’enfilada és un combinat d’Alucobond i Neolith, d’aspecte sobri i nítid.
Presenta unes geometries disposades racionalment, formades
per les grans obertures exteriors
dels habitatges, i unes terrasses
en blanc amb baranes de vidre,
que contrasten amb el negre i
gris de la façana.
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L’edifici consta de 3 locals
comercials i 21 apartaments.
Tots els habitatges tenen
tres habitacions.
L’ús de la planta baixa és
comercial i les plantes superiors estan destinades a ús
residencial.

ELS HABITATGES
INCORPOREN CUINA
SEMIOBERTA, SAFAREIG,
ARMARIS ENCASTATS
I CALEFACCIÓ PER
AEROTÈRMIA. EL PAVIMENT
ÉS DE PARQUET, I A LES
ZONES HUMIDES S’HI HA
INSTAL·LAT RAJOLA.

La primera planta té uns grans
finestrals. Els pisos a partir de la
2a planta disposen de terrassa
amb vistes al carrer de la Grau i a
les espectaculars muntanyes que
envolten tota la capital.
0194
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Es tracta d’un edifici de consum
molt baix, ja que el sistema de
calefacció és d’aerotèrmia, una
font d’energia renovable inesgotable, d’explotació viable i econòmica, que permet reduir al mínim
les emissions de CO2, en comparació a combustibles fòssils.
Des de l’entrada en vigor de les
noves normatives europees sobre eficiència energètica, la calefacció per aerotèrmia s’ha situat
com un dels sistemes de calefacció més demandats pel seu
caràcter renovable, ja que obté
l’energia de l’aire, i permet un
rendiment molt elevat amb una
reducció del consum energètic
molt significativa.
L’ús de fonts energèticament
sostenibles com l’aerotèrmia
proporciona a l’edifici una sèrie
d’avantatges addicionals sobre
els sistemes de calefacció convencionals. La seva instal·lació
és molt senzilla i no utilitza cap
combustible que s’hagi d’emmagatzemar.

HABITATGES
AL CENTRE
D’ANDORRA,
PROP DE
LA ZONA
COMERCIAL, I
AMB TERRASSES
AMB MOLTA
LLUM SOLAR
I VISTES
PANORÀMIQUES.

Cal destacar que gràcies a l’orientació de l’edifici, a les zones
de dia i les terrasses dels habitatges, es gaudeix de molta llum
natural i sol.

PROJECTE: EDIFICI LA LLAR 4
ARQUITECTE: EVA M. DALMAU
CONSTRUCTORA: AUXINI
PROMOTOR: EMPORIUM SL
COMERCIALITZACIÓ: PROFINCA
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ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE L’EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

EVA M. DALMAU
t 00 376 816764 / 00 376 363993
Avda. Francesc Cairat, 34, 2n 3a.
Sant Julià de Lòria (Andorra)
edalmauj@gmail.com

AUXINI

Aïllamentss

EMPRESA CONSTRUCTORA

Fibra de
carboni

Impermeabilitzacions

Impermeabilització de
terrasses i cobertes planes

EMPRESA CONSTRUCTORA DE L’EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

C/ Prat de la Creu 85, planta primera ·
T 868055 · auxini@andorra.ad

www.auxini.ad

AD500 ANDORRA LA VELLA

MEMBRE DE:

impal@andorra.ad
Mòbil (+376) 354 289

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

ANYS

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

DES DE 1991

Innovació, estil i qualitat
www.palmirstore.com
www.agefredservei.com

ESPECIALISTES EN SISTEMES D’AILLAMENT TÈRMIC PER FAÇANES (SATE) I IMPERMEABILITZACIONS
Avda. d’Enclar, 27 · Santa Coloma · AD500 Andorra la Vella · Tel. 721300 - 805920 · Fax. 721301 · msgrup@msgrup.ad

Carretera de Lleida, 30 · 25700 La Seu d’Urgell
T. +376 973 351 850 · info@pirineuceramics.com

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h

AVARIES

838 000

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

Climatització
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Text: redacció · Fotos: Comú de la Massana / Pau Iglesias/ Adv

Us presentem el projecte Reforma integral del
carrer Costes de Teixidó, a La Massana: una
combinació del respecte mediambiental, la
qualitat de vida de la ciutat i l’espai públic que
utilitzen els ciutadans. La defensa del “verd
urbà” és una de les grans apostes polítiques. En
els últims anys s’han substituït arbres i parcs
de formigó, fins i tot en punts tradicionals de
trobada ciutadana com són les places. Cada
vegada més, i donada la influència del paisatge
en el desenvolupament ambiental, en la qualitat
de vida i en les relacions socials, els elements
naturals tornen a tenir un paper important en
les urbanitzacions.

REFORMA INTEGRAL DEL CARRER COSTES DE TEIXIDÓ · LA MASSANA

VERD URBÀ

ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

L'ADV # ARQUITECTURA
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Costes de Teixidó, una obra
per millorar la seguretat, la
convivència i l’accessibilitat.

El Comú de la Massana està
planificant la parròquia del
futur.
L’objectiu
és
tenir una Massana atractiva,
sostenible, saludable, segura i
pensada perquè
els ciutadans se
sentin a gust als
espais públics.
La reforma integral de Costes

de Teixidó és un exemple de
com s’està projectant el Pla
de Pacificació i Embelliment,
amb el redisseny del paisatge urbà del centre de la Massana.

"UNA VIA MOLT
IMPORTANT PERQUÈ
UNEIX EL CENTRE DE LA
MASSANA AMB LA ZONA
DE LES ESCOLES"

ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

S’HA INCREMENTAT LA SUPERFÍCIE VERDA, AMB LA UTILITZACIÓ DE
TANQUES ARBUSTIVES COM A MESURA DE CONTROL I ORIENTACIÓ
URBANA EN SUBSTITUCIÓ D’ALTRES ELEMENTS QUE NO TENEN
L’ATRACTIU DEL MATERIAL NATURAL.

Aquest carrer és molt important, ja que uneix el centre de
la Massana amb la zona de
les escoles i, per tant, és força transitat.

S’ha incrementat el patrimoni
natural de la ciutat format per
espais amb vegetació situats
en un medi físic concret que
són l’hàbitat de gran part de

ABANS DE LA INTERVENCIÓ
DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ
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la fauna urbana, per la qual
cosa han de ser objecte de
conservació, tenint en compte aspectes com la preservació, el manteniment, l’ús
sostenible, la restauració i la
millora de l’entorn.

L’augment de les infraestructures ecològiques i la biodiversitat comporta una sèrie
d’avantatges, com són: produir beneficis per a les persones; proporcionar serveis
ambientals i socials; generar

llocs de vida dins de l’hàbitat urbà; inserir la natura a la
ciutat; connectar i enllaçar la
ciutat en el territori; fer la ciutat més fèrtil i dotar-la de major resiliència davant els reptes mediambientals del futur.

ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

MILLORA D’ESPAIS DE QUALITAT PER ALS VIANANTS A TRAVÉS DE
VORERES, ZONES DE DESCANS I CONVIVÈNCIA AL LLARG DE LA VIA
PUBLICA.

"REDISSENYANT EL
PAISATGE URBÀ,
FENT-LO MÉS
INTEGRADOR"

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ
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L’aportació del paviment fotocatalític permet la reducció
d’emissions i contaminació
ambient, millorant la qualitat
de l’aire. Reducció de les al·
lèrgies produïdes per contaminació ambient.

Superfícies més netes, recàrrega de les seves qualitats
tècniques amb l´aigua de pluja.
Resistent a gelades i altes
temperatures.

ABANS DE LA INTERVENCIÓ
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I el paviment “podotàctil”, és
la superfície amb relleu particular incorporat en el sòl
perquè les persones amb
discapacitat visual puguin
detectar-lo i reconèixer-lo
com una senyal d’alerta o
precaució.

0210

L'ADV
L’ADV # ARQUITECTURA

Gràcies a aquest tipus de solucions, les persones amb dificultats de visió poden conservar una certa autonomia,
en sentir, amb els seus peus
o bastó, un canvi de textura
en el paviment.

Plantacions sostenibles, (varietat: boix) de creixement
lent però amb alta resistència a les gelades, baix manteniment i llarga durabilitat.
L’únic sentit de circulació,
reducció de l’exposició a les
col·lisions viàries gràcies a

una ordenació del sentit de
circulació, evitant alhora el
desplaçament creuat en automòbil. Reducció de soroll
ambiental. Reductors de velocitat, i altres intervencions
viàries per a enfortir la seguretat viària de la ciutat. L’objectiu és millorar la qualitat

de l’espai urbà com a base
per a construir La Massana
del futur, una parròquia dinàmica, segura, sostenible,
viva, verda, racional, funcional
i respectuosa, en la qual els
seus protagonistes siguin les
persones que en ella habiten
i els qui la visiten.

PROJECTE: REFORMA INTEGRAL DEL
CARRER COSTES DE TEIXIDÓ
LA MASSANA
ARQUITECTURA:
PAU IGLESIAS ARQUITECTE
CONSTRUCTORA: UNITAS
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REFORMA D’UN XALET A SANT JULIÀ DE LÒRIA

ELEGÀNCIA
I CARÀCTER

TEXT: ALTURA ARQUITECTES · FOTOS: POL VILADOMS

L’habitatge és un edifici dels anys
70, amb una distribució dels espais fragmentada, que responia a
les necessitats d’aquell moment.
La proposta consisteix en agrupar
diverses de les estances, i en treballar la relació entre elles per tal que
sigui més rica i fluïda, adaptantla a les noves necessitats de les
persones que hi viuran.

L'ADV # ARQUITECTURA
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En la reforma d’aquest habitatge, cada estança té la
seva personalitat: varia la
llum, el color, la materialitat i
les textures, aconseguint un
ambient unitari. La intervenció es centra principalment
en l’interior de l’habitatge
existent i el paisatgisme del
jardí.
Només entrar, la casa ja et
desperta la curiositat. L’accés enlloc de ser una entrada purament funcional, amb
una posició secundària en
l’habitatge, s’ha convertit en
un dels espais singulars que
articulen les circulacions
de l’habitatge en incorporar
l’escala. Aquesta, s’ha tractat
com una grada que va situant esferes de llum a diferents nivells fins a la coberta.

0216

Des de l’accés, s’accedeix
a la sala d’estar-menjador,
a través d’una gran obertura que hem ampliat, per tal
de reforçar la visió del jardí
principal de la casa en entrar
a l’habitatge.
La peça existent de la sala
d’estar-menjador era gran
i tenia una proporció allargada. Per aquest motiu
hem decidit situar la llar de
foc a doble cara, al mig de
l’estança delimitant de manera subtil l’espai d’estar i
el de menjar. Amb la col·locació d’una cornisa de fusta per sobre l’alçada de les
finestres, en el perímetre de
l’estança, s’han integrat els
elements més tècnics que
donen confort als habitants,
com una llum indirecta i les
guies de les cortines.

L'ADV # ARQUITECTURA
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Aquest pla de fusta torna a
aparèixer més proper al terra,
per construir el moble de la
sala d’estar que acaba integrant la llar de foc, generant
espai d’emmagatzematge en la
part inferior.
La biblioteca, també es troba a la planta baixa amb una
llibreria de més de 5 metres
d’alçada, per acollir una de les
passions de les persones que
hi viuen.
Per aconseguir aquesta verticalitat hem enderrocat el forjat, per unir l’habitació existent
amb la del pis superior.
L’espai de treball, els llibres, la
llar de foc, un sofà i la il·luminació, fan d’aquest espai un dels
més especials de la casa.
Les habitacions, cadascuna
amb el seu bany, es troben en
les plantes superiors.

«UN DELS ESPAIS
SINGULARS QUE
ARTICULEN LES
CIRCULACIONS DE
L’HABITATGE»

La materialitat d’aquestes,
s’ha adaptat a cadascuna de
les persones que l’utilitzaran.

bitatge, amb plantes d’ombra
de l’espai principal a sud, que
envolta la piscina.

L’habitació de sota coberta,
s’ha tractat com una caixa de
fusta que amaga els armaris.

S’han escollit plantes que
floreixin durant les diferents
èpoques de l’any, per tal que
sempre hi hagi una planta
que agafi el protagonisme
aconseguint un jardí canviant,
que s’adapti a les estacions.

El paisatgisme del jardí s’ha
dissenyat diferenciant l’espai
nord, on hi ha l’accés a l’ha0218
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«CADA
ESTANÇA
TÉ LA
SEVA
PERSONALITAT»

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Hem rehabilitat energèticament la construcció dels anys
60, per tal de millorar-ne el
confort i reduir el consum
d’energia.
Per reduir la demanda energètica, hem incrementat el
gruix d’aïllament tant en façana com en coberta, i hem col·
locat unes noves finestres de
fusta amb triple-vidre.

L'ADV # ARQUITECTURA
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Pel que fa als sistemes actius,
hem substituït l’antiga caldera
de gasoil per una aerotèrmia
d’alta eficiència, que genera
aigua calenta a baixa temperatura per al terra radiant.

PROJECTE: REFORMA D’UN XALET
A SANT JULIÀ DE LÒRIA
ARQUITECTURA: ALTURA ARQUITECTES
COL·LABORADOR INTERIORISME: LLAMAZARES POMÉS

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS PURROY

L'ADV # ARQUITECTURA
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EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA REFORMA D’UN XALET A SANT JULIÀ DE LÒRIA

Av. Príncep Benlloch 79, 1r · AD500 Andorra la Vella · Tel. 820 504 · construccionspurroy@gmail.com

Fusteria Ebenisteria
www. fusteriaferri.com
ANYS

DES DE 1991

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

Tel. 725 827
Av. de Salou · c/ Les Costes
Magatzems Cervós, local 4-5
AD500 ANDORRA LA VELLA

XALET A JUBERRI · SANT JULIÀ DE LÒRIA

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
FORMAL

TEXT: ADV · FOTOS: ADV

El xalet està situat a Juberri, a la parròquia
de Sant Julià de Lòria, en un entorn de
muntanya privilegiat i amb una vista per
emmarcar.
El més característic són les vistes i la llum
del sol, que busca emfatitzar totes les
estances de la llar.

" DES DE LA SALA D’ESTAR
S’ACCEDEIX A UN JARDÍ DE
350 METRES QUADRATS,
AMB MOLTES HORES DE
LLUM NATURAL, DEGUT A
L’ORIENTACIÓ SUD”

L'ADV # ARQUITECTURA
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inclemències meteorològi·
ques del clima d’alta munta·
nya. A nivell energètic s’es·
talviarà molta calefacció.
L’habitatge és un edifici aï·
llat de quatre plantes amb
un garatge de 300 metres
quadrats, on també trobem
la bugaderia, un espai on
s’instal·larà una col·lecció
privada, una sala tècnica on
s’ubica la caldera i les instal·
lacions, un rebost i un bany
de cortesia.

LA SEVA UBICACIÓ I
ORIENTACIÓ FA QUE
GAUDEIXI DE VISTES I MOLTES
HORES DE SOL.

La coberta està feta amb
fusta i compta amb un aïlla·
ment de 20 cm de llana de
roca, que garanteix el con·
fort i l’eficiència energètica.

Les bigues són vistes. La
puresa i austera bellesa, rau
en els materials naturals,
combinats amb la senzillesa
aparent de la construcció.

El tipus d’estructura disse·
nyat per aquesta edificació
ha estat una paret combina·
da de maó calat i bàsic.
L’envolvent exterior està fol·
rat amb pedra del país.
La façana, gràcies a la llana
de roca, garanteix un ade·
quat aïllament tèrmic així
com una protecció adequa·
da contra la humitat i les

L'ADV # ARQUITECTURA
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El xalet gaudeix de moltes
hores de llum natural, degut
a la seva orientació sud i
aprofita al màxim les hores
de lluminositat solar.

En la planta baixa es troba
la zona de dia, amb una gran
i diàfana sala d’estar-men·
jador, que ocupa la major
part de la planta, la cuina,
amb mobiliari i materials de
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disseny contemporani, un
rebost i un bany.
Des de la sala d’estar s’ac·
cedeix a un ampli jardí de
350 metres quadrats.

Al sostre del menjador, s’ha·
dissenyat una cornisa a tot
el perímetre, il·luminada amb
leds, i així gaudir de llum in·
directa que proporciona un
ambient més envolvent.

Els revestiments del men·
jador, l’escala, els passa·
dissos i els banys estan
formats amb gres porcellà·
nic color gris de 50x75.

La primera planta comp·
ta amb 3 habitacions, totes
amb bany.
A més, disposen d’un balcó.
Totes les terrasses de les
dues plantes superiors apor·
ten llum i una gran obertu·
ra a l’immens paisatge que
s’obre al sud.
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L'ADV # ARQUITECTURA

Per dotar la casa de la mà·
xima comoditat, totes les
habitacions disposen del
seu propi bany, amb totes
les peces suspeses, de co·
lor blanc, amb dutxa.

" DES DE LA SALA D’ESTAR
S’ACCEDEIX A UN JARDÍ DE
350 METRES QUADRATS,
AMB MOLTES HORES DE
LLUM NATURAL, DEGUT A
L’ORIENTACIÓ SUD”

La planta sota coberta té
una suite, evocadora i sen·
sual amb un bany gran.
Compta amb un vestidor de
60 metres quadrats, i gau·
deix de dos balcons. Amb
un sostre inclinat amb l’es·
tructura de fusta vista.
El bany de la suite té una
banyera d’hidromassatge i
un plat de dutxa.

Els paviments de totes les
zones de nit estan reves·
tides amb parquet vinílic,
d’una tonalitat gris més
clara que a les zones de dia
de la resta de la casa.
Ambdós grisos combinen
harmònicament, i aporten
calidesa.
PROJECTE: XALET A JUBERRI
ARQUITECTE: CARLES PUIG
CONSTRUCTORA: ENTRIMO
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL XALET A JUBERRI

Calefacció i climatització

#SomJocor

S.L.
C / Baixada del Molí.- núm.7.- Pis 4

Porta B3 – (bloc 7-9-11 )

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802

947 // M 322 231

AD500 Andorra la Vella

Fax. 864508

entrimo@andorra.ad

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA

24h

AVARIES

838 000

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

DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR DE:

INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL XALET A JUBERRI

ACER
CORRUGAT

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

www.bellacer.com

XALET A JUBERRI

NATURA A L’INTERIOR

Text: AKKURAT · Fotos: Adv · AKKURAT

Ens trobem en una vivienda situada a Juberri, que
consta de 4 plantes. On, com tot projecte, tenia un repte
completament diferent a resoldre:
Partiem d’un estat actual de la vivenda on les dues
plantes superiors presentaven una dificultat que
radicava en unes condicions precàries que juntament
amb les necessitats i requisits del client requeria d’un
canvi radical.
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Un dels punts forts que s’havia de potenciar era el privilegi
de la bona vista que té, que es
va aconseguir mitjançant noves
obertures i els nous grans finestrals en l’orientació sud-oest.

0244
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Per aconseguir-ho, la vivenda no
dotava d’unes estructures adequades i es van haver de reforçar
i replantejar de nou.

A més la planta -2, no tenia un
accés des de l’interior i es va
haver d’ubicar una nova escala
que unifiqués les 4 plantes.
Pel que fa la nova distribució, ens trobem la planta sota
coberta on s’hi ubica la suite
principal amb concepte obert,
la planta baixa on hi ha la zona
de dia amb una cuina oberta a
la sala d’estar, planta -1 amb
habitació per convidats i planta -2 on s’hi ubica la mancave
(en parlem més endavant).

L'ADV # INTERIORISME
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«LA BASE D‘UN
BON PROJECTE
ÉS FUSIONAR
TECNOLOGIA AMB
SENSACIONS»

Les plantes s’unifiquen amb una
nova escala oberta volada.
Aquest element és un fil conductor per tot el concepte d’integrar la natura de l’exterior a
l’interior de la casa amb la incorporació d’una reproducció
de la natura típica de la muntanya a l’interior amb els Bedolls,
pedres i molsa.

Per aquest motiu la importància
de potenciar la natura amb grans
finestrals en els dissenys de la
fatxada i amb aquest material de
tarima encapsulada en forma de
llistó que la realça. El concepte
acaba resultant el gran quadre
de la casa.
S’ha buscat un equilibri en els
materials, apostant per els materials naturals.

Fustes nobles, combinades amb
microciments, teixits de lli, amb
elements més durs com porcellànics o ferro, etc. Sempre en
consonància d’aportar aquesta
calidesa a l’espai.
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Partiem d’una paleta cromàtica amb tons beige i terra, amb
excepció de la planta -2 de la
vivenda, que en aquest cas, un
dels requisits del client era una
“Mancave” (la cova de l’home),
que ja des d’un inici buscàvem
aquest punt trencador del fil conductor i atrevit en quan a concepte, acabats i materials.

Un dels altres requisits importants
també era l’estalvi energètic que
s’aconsegueix amb alguns elements
com l’ús de plaques solars, un bon
aïllament, l’ús de l’aerotèrmia, calefacció per terra radiant i l’ús de les
tecnologies com la domòtica.
Per nosaltres la base d‘un bon projecte és fusionar tecnologia amb sensacions.
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Un bon disseny no és suficient
si no pots arribar a controlar-lo
actuant i interactuant amb les
sensacions.
El gran avantatge de treballar
amb domòtica i la integració total
d’elements en un mateix espai,
dona la possibilitat de donar més
personalització i un confort absolut tal i com viu en aquest cas el
propietari de la vivenda.
PROJECTE: REFORMA D’UN XALET
A JUBERRI · SANT JULIÀ DE LÒRIA
ARQUITECTURA: LAURA SÀNCHEZ · ARQUISA
INTERIORISME: AKKURAT
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ARQUITECTURA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL XALET A JUBERRI BY AKKURAT

Empresa constructora del Xalet a Juberri

Laura Sánchez Fores (Arquitecte)
Carrer de la Unió, 9 Esc. A 1er 1a | Escaldes-Engordany | +376 733 340 | +376 333 340
laura.arquisa@gmail.com

Fem realitat els teus somnis

ART, ENGINYERIA I CONSTRUCCIÓ
EN FUSTA

C/ PRAT DE LA CREU, 96
AD500 ANDORRA LA VELLA
PRINCIPAT D’ANDORRA

info@ficsl.com

T. 376 805 508
M. 376 337 607
www.ficsl.com

CONSTRUÏM
SOMNIS
Av. Sant Antoni, 18 · AD400 La Massana
T +376 738 900 · adm@souto.ad

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL XALET A JUBERRI BY AKKURAT

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

INVERTIR EN CONFORT, ÉS INVERTIR EN SALUT
Av. Tarragona, 34 · Andorra la Vella · T +376 860 934

www.palmirstore.com

www.agefredservei.com

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL XALET A JUBERRI BY AKKURAT

SOM INTEGRADORS DOMÒTICS

IL·LUMINACIÓ

FOTOVOLTAICA

Avda. d’Enclar 65
Local 6,7 i 8
AD500 Santa Coloma

VIGILÀNCIA

ELECTRICITAT

SAI

info@construccionscarbia.com
Tel. 808060

MANTENIMENT

DOMÒTICA

XARXES

Carrer Esteve Dolsa, 32 · local 2 · AD500 ANDORRA LA VELLA
T +376 826 400 · monroc@semonroc.com

www.semonroc.com

PARTNER

C/Parnal, 10 - Baixos · AD700 - Escaldes-Engordany · T 827701
F 826801 · estilproshopper@gmail.com · www.estilpro.com

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL XALET A JUBERRI BY AKKURAT

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

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL XALET A JUBERRI BY AKKURAT

Av. d’Enclar, 20 · AD500 SANTA COLOMA · (Principat d’Andorra) · Tel. 321660 · 321023 · cristallerianouestil@andorra.ad

estalvi econòmic + estalvi energètic
sistemes ecològics i sostenibles

erand
energies renovables

> Ctra. General II, Av. de La Bartra s/n

Conjunt Residencial Prat de La Bartra
Bloc D, Local 12 · AD200 Encamp - ANDORRA
n (+376) 66 14 22 · . info@erand.ad

+ www.erand.ad

Zl. Borda Germà, 1 Nau 22 · AD600 Sant Julià de Lòria
Mòb. 341023 · Tel. 843580 · fusteriasilgar@andorra.ad

ART LAB · SANTA COLOMA

DIÀLEG AMB L’ART

Text: Redacció · Fotos: Adv

Projecte que s’inicia a partir de la necessitat de
condicionar un local situat en una planta baixa, destinat
a l’exhibició d’obres d’art.
Un dels principals reptes, ha estat atenuar la llum
natural per centrar la mirada en l’obra, creant un
recipient dins d’un espai diàfan.
L'ADV
L’ADV# #ARQUITECTURA
INTERIORISME
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"L’ELEMENT TÈXTIL EN
TOT L’ESPAI AJUDA
A CREAR UNA CAIXA
DELICADA ON ES
RELACIONARAN L’ART I
L’OBSERVADOR"

El local compta amb una su-

vidrieres que donen a l’exterior,

perfície total de 350 m², i es

aportant llum natural però que

distribueix en tres zones, dues

no són vàlids com a suport ver-

d’elles destinades a l’exposi-

tical per a l’exposició d’obres.

ció, i una tercera destinada a
la venda personalitzada més

Degut a la inexistència de di-

privada, i equipada amb ele-

visòries on poder exposar (tan-

ments que afavoreixen la con-

caments del local formats per

versa.

vidrieres), s’ha optat per la instal·lació de cortines seguint un

El primer repte es planteja

recorregut paral·lel respecte

quan la majoria del perímetre

de la façana.

del local esta format per grans
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El projecte crea un diàleg delicat, i presenta l’obra com si
d’una joia es tractés; és per
això que l’element tèxtil en tot
l’espai ajuda a crear aquesta
atmosfera on es relacionaran
l’art i l’observador.
Aquesta solució permet mostrar les obres a banda i banda,
creant doble superfície d’exposició, a la vegada que es pot
modular segons les necessitats, gràcies al sistema de riells.

L’ADV # INTERIORISME
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Elements que confirmen que
tot és resultat d’un projecte integral.
El paviment s’articula amb
peces de gres porcellànic
de gran format, desig que ha
estat clau a l’hora de complir
amb els terminis d’execució
breus; així com de l’aspecte

S’ha optat per una gamma cromàtica neutra, en un gris mig,
per no condicionar la visualització de les obres i el seu aspecte.
Situats entre cortines i ubicats
en llocs estratègics, trobem dos
banys amb interiors amplis, parets tractades amb microciment,
il·luminació puntual i una distribució complint les normes d’accessibilitat.
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"EL REPTE HA ESTAT
ATENUAR LA LLUM
NATURAL PER CENTRAR
LA MIRADA EN L’OBRA,
CREANT UN RECIPIENT
DINS D’UN ESPAI DIÀFAN."

"UN PROJECTE
ON DESTACA LA
IMPORTÀNCIA DE LA
LLUM TÈCNICA, SENSE
RESTAR EL SEU PAPER
DECORATIU"

de paviment continu, representant un únic espai, i creant
un efecte homogeni que dona
connexió a tota la sala.
La il·luminació general, és un
element essencial a l’hora de
mimar l’obra a exposar durant
tot el recorregut expositiu.

S’han instal·lat uns projectors
amb font led, modulable segons les necessitats i exigències dels artistes i el llenguatge de la seva obra.
La il·luminació puntual, desprèn una llum més intensa i
centrada i juga un paper decoratiu important.

LA CORTINA EN TOT L’ESPAI CREA UNA CAIXA DELICADA I NEUTRA,
ON ES RELACIONEN PINTURA I ESCULTURA.

Es tracta d’un projecte amb
capacitat de transformació,
segons les necessitats futures de cada certamen i
artista.

PROJECTE: GALERIA ART LAB
SANTA COLOMA
ARQUITECTURA: LAURA SANCHEZ · ARQUISA
INTERIORISME: PEP CAMPENY
CONSTRUCTORA:
CONSTRUCCIONS CREIXENT

Campeny
Creació d’espais
La Closa - 6, Xalet Aglà
AD300 Ordino - Llorts
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+376 326 335
pep@pepcampeny.com

@ campenypepinteriorista

L’ADV # INTERIORISME

0271

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’ART LAB · SANTACOLOMA

CONSTRUCCIONS CREIXENT
+376 674 040
info@contruccionscreixent.com

CORTINATGES · TAPISSERIES · DECORACIÓ · MOQUETES · PAPERS PINTATS · CATIFES

Av. Verge del Pilar, 1 · AD500 Andorra la Vella · T 826 736 · decoracioteixido@andorra.ad

Arquitectura i empresa constructora de la Galeria Art Lab

XXXXXXXX - AD500XXXXXX (Principat
T (+376)
XXXXXX
Laura d’Andorra)
Sánchez· Fores
(Arquitecte)
M (+376) XXXXX · www.cXXXXX.com
·
XXXXXXXXo@gmail.com
Carrer de la Unió, 9 Esc. A 1er 1a | Escaldes-Engordany

+376 733 340 | +376 333 340
laura.arquisa@gmail.com

instal·lacionsmanteniment
climatitzacionsenergies
renovablesventilacions
lampisteria

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

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE L’ART LAB · SANTACOLOMA

Calefacció i climatització

#SomJocor

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

VIVENDA A L’EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

OUR LIFE, OUR STORY,
OUR HOME
Text: Redacció · Fotos: ADV

Ubicat en ple centre d’Andorra, aquest habitatge és fruit de dos
pisos convertits en un; i ha estat reformat i moblat convertint
els espais existents en zones àmplies i fluides, adaptant-les a les
noves necessitats de la família. Dóna com a resultat un projecte
seré, sobri, funcional i amb alguna pinzellada d’art contemporani
i darreres tendències d’interiorisme. Les bones vistes a les valls de
la capital i el sol, són dos elements significatius de la vivenda.

EDIFICI LA LLAR 3 · ANDORRA LA VELLA

XXXXX XXX
XXX

Text: XXXXX · Fotos: Adv

Adistiusae consequos se repudaeritis mintias et, qui re cus
alitatet vellist otatem endandem volorep eritiunti dollaboris
resecab oreptatquam duciam, sam, saperum et od ullam,
ut am, et qui od molupta turisciet quam ut voluptur sitis et
autem idente ese nihillo riaepero tem et officta turessint
lab ium atur?
Otati rehenet quo ex ea dem dolum aborerum volupie
nihitis et esci rescimaio. Pici ipiciur?
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L’entrada a la vivenda incorpora un mur vegetal de plantes momificades que aporten
un toc orgànic i vegetal a la
zona del rebedor, contrastant
amb els tons neutres.
L’espai principal és gran,
funcional i ampli, i incorpora
la cuina, la sala d’estar i el
menjador integrat, donant a
l’habitatge un aspecte fresc
i flexible.
L’espai de la cuina s’uneix
amb la zona de taula on es
fan els àpats, situada a l’espai de la sala d’estar.

La gamma cromàtica de grisos combinats amb fusta,
compleix amb la idea de crear un espai acollidor i còmode.

L’accés i l’aprofitament dels
espais és còmode i permet
moviment fàcil per a aquelles tasques que realitzem
en cada moment, ja sigui a la

L'ADV # INTERIORISME
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LA FUSTA I EL MICROCIMENT SÓN ELS MATERIALS QUE S’HAN UTILITZAT EN TOT EL PROCÉS
D’INTERIORISME. APORTEN SOFISTICACIÓ, AVANTGUARDISME I SOBRIETAT, EN UN ENTORN
FAMILIAR I AMÈ. ELS TONS FOSCOS DEL MOBILIARI DE LA CUINA CONTRASTEN A LA PERFECCIÓ
AMB EL SÒL DE FUSTA NATURAL.

cuina, amb amplitud quan es
tracta de cuinar, o als banys,
quan busquem relaxar-nos a
les dutxes. Tot, cercant el millor Feng Shui desitjat.
El programa funcional inclou
safareig i despatx, i cobreix
totes les necessitats de la
família, optimitzant espais i
dotant-los de practicitat.

0280
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«EXPLOSIÓ DE
COLOR I ASPECTE
AVANTGUARDISTA AL
DORMITORI
PRINCIPAL»

L’street art com a expressió
artística està present en el
projecte.
Les obres dels grafiters MURAL, prenen prestats diversos elements de la iconografia popular com el còmic o
els cartoons. En les capçaleres dels llits de les habitacions dels nens trobem pintats
diversos grafits, dotant l’habitació d’identitat i estil. Els
dissenys són personalitzats
per cada nen, adaptant el
seu gust i les seves aficions
en ell.

Les cinc habitacions que incorpora la vivenda són tipus suite,
de grans dimensions i tres incorporen bany diàfan a l’interior.
Aquests últims combinen mobiliari blanc i microciment per dotar les zones humides de continuïtat espaial.
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ELS BANYS
SÓN ESPAIS
DIÀFANS,
REVESTITS
EN MICROCIMENT, I
OFEREIXEN
INTIMITAT,
AMPLITUD I
COMODITAT.

A més, a la paret principal
del menjador i l’habitació general, dos punts estratègics,
s’han col·locat murals de paper pintat, que espurnejen la
casa dotant-la de caràcter
propi i personalitat, donant
color, confort i un aspecte
avantguardista a l’habitatge.
Pel que fa al cortinatge en
tons grisos càlids, el més
important va ser preservar
l’entrada de sol constant i, sobretot, que hi hagués versatilitat en la regulació de la llum
natural, tots els espais en

«EL GRAFIT DE
CADA HABITACIÓ
DEFINEIX, EN PART, LA
PERSONALITAT DEL
NEN»

disposen, així com de vistes a
l’exterior, gaudint del paisatge
i les valls de la capital.
Tots els sostres són de formigó amb encofrat d’obra, dotant l’habitatge d’un aspecte
industrial i ‘urbanita’.
Els paviments són de parquet.

Els dos materials creen una
bona fusió de materials en
estat pur que contrasta i
dona a la vivenda un caire
cool i urbà.
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«S’HA PRESTAT
ESPECIAL ATENCIÓ
AL DISSENY DE
LES CADIRES I ELS
TABURETS»

La calefacció es distribueix
per terra radiant mitjançant
el sistema d’aerotèrmia.

Una làmpada formada de diferents focus, aporta llum zenital a la zona de menjar.

La il·luminació amb tires LED
aporta sofisticació i elegància als espais.

Es busca una il·luminació
que potenciï els materials:
la fusta i el formigó, donant

sensació de calidesa a tota
la llar.
L’equilibri entre l’estil minimalista i metropolità, donen
com a resultat una vivenda
racional i diàfana, on flueixen
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i es fusionen els elements
decoratius.
PROJECTE: HABITATGE A L’EDIFICI
LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA
INTERIORISME: LAURA TORRES
CONSTRUCTORA: AUXINI

L’ADV # INTERIORISME
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA VIVENDA A L’EDIFICI LA LLAR 4 D’ANDORRA LA VELLA

AUXINI

EMPRESA CONSTRUCTORA

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA VIVENDA A L’EDIFICI LA LLAR 4 · ANDORRA LA VELLA

C/ Prat de la Creu 85, planta primera ·
T 868055 · auxini@andorra.ad

www.auxini.ad

AD500 ANDORRA LA VELLA

MEMBRE DE:

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

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA VIVENDA A L’EDIFICI LA LLAR 4 D’ANDORRA LA VELLA

MICROCIMENTS

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

BE CREATIVE

LÍNIA PLUS
FORÇA CÀLIDA,
LÍNIA ESTILITZADA
Sistema de calefacció mural de
baixa temperatura d’aigua.
Disseny discret i elegant amb
reixeta perforada i corbada.
Tecnologia Low-H2O amb
possibilitat d’intercanviador
Twin.

Opció DBH per a temperatures
d’aigua superbaixes
Light cooling.

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

www.bellacer.com

INVERTIR EN CONFORT, ÉS INVERTIR EN SALUT
Av. Tarragona, 34 · Andorra la Vella · T +376 860 934

SVEDBERG INTERIORS · ESCALDES - ENGORDANY

ESTILISTES DEL
TEU ESPAI

Text: Redacció · Fotos: Adv

Svedberg Interiors és un nou showroom dirigit per Rebecka
Svedberg i Ramon Ferré, que s’encarreguen de projectes
integrals d’interiorisme: desde la creació d’espais, venda
d’exclusives editorials de mobiliari, execució de projectes
de disseny d’interiors, així com assesorament en general.
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«L’INTERIORISME ÉS
L’OPORTUNITAT PERQUÈ
EL SEU ESPAI REVELI EL
CARÀCTER; I CREA UNA
EXPRESSIÓ DE COLOR,
CONFORT, FORMA I
FLUÏDESA»

A Svedberg realitzen tant projectes privats com comercials,
brindant un enfocament personalitzat que fa que cada projecte a més de bell i harmoniós,
també sigui funcional i acollidor.
Cada client i cada projecte és
únic, per això el seu servei de
disseny d’interiors s’enfoca a
les necessitats especifiques de
cada client: interioristes, arquitectes i particulars.
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«CADA CLIENT I
CADA PROJECTE ÉS
ÚNIC»

Ofereixen una gran varietat de
fabricants, i tenen artesans experts a la seva disposició perquè puguin complir els seus
desitjos i fer realitat la casa
dels seus somnis.
A Svedberg Interiors els apassionen els interiors atractius i
volen que cada projecte tingui una elegància atemporal
que faci del seu espai, un lloc
rellevant i harmoniós durant
molts anys.
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Ofereixen un servei de disseny altament personalitzat
centrat en les necessitats i els
somnis dels clients.
Des de la modificació d’una
habitació, fins a una reforma
completa, amb un servei claus
en mà. La millor solució per al
teu projecte.

Per què algú decideix que vol ser
interiorista?
Sempre he estat una persona creativa
i m’ha interessat molt l’art, els interiors
bonics, l’arquitectura i la moda. Així que
per mi ser dissenyadora d’interiors és
una manera de reunir totes aquestes
àrees en un sol camp de treball.
Quins són els aspectes d’un
habitatge que t’interessen més?
Crec que no hi ha cap aspecte en
concret que consideri més interessant
que un altre, al final es tracta de donar
un sentit a la vivenda i ser capaç que
quan algú entri a aquesta casa, percebi
la història que els propietaris volen
explicar. Caràcter i personalitat són
aspectes claus a tenir en consideració
mentre faig la meva feina.
Creus que les cases tenen una
“ànima”, cosa que ha de condicionar
la teva resposta?
Reprenent la pregunta anterior, crec
que l’ànima de la casa se sent quan es
fa una bona feina a nivell d’interiorisme.
Si mitjançant tots els elements que
considerem importants aconseguim
explicar aquesta història, la casa tindrà
la seva pròpia ànima. Podent així reflectir
els seus interessos, viatges, desitjos, etc.

ENTREVISTA A REBECKA SVEDBERG,
SVEDBERG INTERIORS

“TRANSFORMEM ELS
ESPAIS EN INTERIORS
RELLEVANTS I
HARMONIOSOS”
Text: Redacció · Fotos: ADV

0298

La dissenyadora d’interiors Rebecka Svedberg, de Svedberg Interiors,
ens explica quins són els valors de l’interiorisme aplicat en espais,
com reformar la nostra llar per potenciar la il·luminació i la qualitat
de vida. Com aconseguir que casa teva esdevingui, a més d’una llar
lluminosa i funcional, una llar feliç.
“El que més m’agrada de la meva feina és l’oportunitat de ser sempre
creativa.”
Nascuda a la costa occidental sueca, s’ha format i adquirit experiència
al mercat del disseny d’interiors de luxe a Marbella i Espanya, abans
d’establir-se al Principat d’Andorra i obrir la seva pròpia botiga de
disseny d’interiors.

Quina és la teva opinió sobre el
futur de la vivenda?
Crec que des de la pandèmia molta gent
ha posat més interès a casa seva, i ha
dedicat més temps a adonar-se de com
interactuen amb casa seva i com hi volen
viure la vida. Així que crec que ara se
li dóna més importància a crear espais
únics que facin sentir els propietaris
únics. Una bona zona de treball a casa,
o si els agrada el cinema, crear una sala
de cinema, etc.

En definitiva, considero que el que
hem après i es quedarà és el fet de fer
de casa nostra, la nostra llar. Un lloc
on relaxar-se, desconnectar i mostrar
realment la teva personalitat.
Com ha de ser una bona il·luminació
per a tu?
Una bona il·luminació és realment
important. Sovint es veuen pocs punts
de llum en una habitació, cosa que és
una pena. No fa que l’habitació sigui
funcional ni ambiental, i no treu el millor
ni de la decoració ni de les persones
que hi viuen. El meu consell és jugar
amb moltes fonts de llum diferents:
la llum del sostre, la llum de la paret,
els llums de taula i un llum dret en un
racó fosc crearan sens dubte l’ambient
adequat. A més, com a sueca, per a mi
és molt important encendre una espelma
decorativa a la nit quan se sopa o es
veu la televisió. Afegeix romanticisme,
elegància i comoditat.
Quina és la part que més t’agrada
de la teva feina?
El que més m’agrada de la meva feina
és l’oportunitat de ser sempre creativa.
També la part d’entendre el meu client
i els seus desitjos, superar les seves
expectatives i crear una llar a mida.
Un cop feta la feina, veure que als
propietaris els encanta casa seva, és la
part més gratificant.

«CREC QUE ARA SE LI DÓNA
MÉS IMPORTÀNCIA A CREAR
ESPAIS ÚNICS QUE FACIN
SENTIR ELS PROPIETARIS
ÚNICS»

Creus que la moda i la decoració
estan relacionades?
La moda i el disseny d’interiors són dos
camps que estan en certa sinergia, el
món de la moda s’inspira en el disseny
i viceversa. Els colors i les textures que
es veuen a la passarel·la arribaran tard
o d’hora al món del disseny d’interiors,
però també estan relacionats amb un
nivell més personal. Per exemple, quan
fas la maleta per anar a la platja uns
dies, és diferent el que portaries aquí a
Andorra, igual que una casa a la platja té

«CARÀCTER I PERSONALITAT
SÓN ASPECTES CLAUS A TENIR
EN CONSIDERACIÓ MENTRE
FAIG LA MEVA FEINA»

textures de lli natural, ràfia i fusta natural
a la deriva, una casa a Andorra tindrà
més aviat una paleta de materials més
rica i càlida, com el marbre, les pells i
un altre tipus de fustes, com la noguera
per exemple. Cada lloc té la seva ona i el
seu estil, igual que per a cada ocasió cal
saber escollir bé les peces.

solucions que el dissenyador va idear
per aprofitar al màxim l’espai i altres
detalls que guardes a la motxilla per
tornar a la feina i ser cada vegada millor.
Com a professional interiorista, què
diries als joves emprenedors que
acaben de començar al sector de
l’interiorisme?
Als que encara no coneguin gaire bé
aquest sector els diria que s’oblidin
de la idea errònia que un dissenyador
d’interiors es passa el dia organitzant
els coixins del sofà. Òbviament, no és
només això. El que la majoria de gent
no pensa és que cal ser capaç de
veure el panorama general i els detalls
en tot moment perquè el projecte sigui
coherent. Per a tots aquells emprenedors
que ja coneixen aquest món i s’hi volen
fer un lloc, els diria que sempre tractin
de trobar l’equilibri en el seu treball. Que
mai no perdin el seu toc personal i el seu
estil però que tampoc rebutgin l’estil del
client. Buscar aquest equilibri és el més
important. En cas de ser impossible, el
client sempre mana!

E S T I L I S T E S D E L T E U E S PA I

Quins són els teus materials
preferits i per què?
No puc triar un material preferit. És el
mateix que preguntar quin és el teu
instrument musical preferit. Tots són bells
i útils a la seva manera, però allò que
realment fa que la música sigui bella és
la composició adequada. Els colors, les
textures i la manera de fer servir la llum.
Quines són les fonts d’inspiració?
Trobo la inspiració per tot arreu.
Però crec que és important, com a
dissenyadora d’interiors, viatjar i visitar
llocs. No és el mateix veure una foto d’un
bell interior i la seva intel·ligent solució
en il·luminació, que veure’l físicament.
Com comentàvem abans, el fet de
personificar-s’hi et permet entendre la
història i l’ànima de la llar. Investigar els
diferents elements utilitzats, veure les
0300
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Marques exclusives:
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ESPAI
MULTIFUNCIONAL
REFORMA D’UNA CUINA A UN XALET A SANTA COLOMA
PER MAIANA BABOT

Text: Redacció · Fotos: Maiana Babot

La cuina ha deixat de ser la zona on només es prepara
el menjar, i ha passat a ser el cor de la casa i la família,
un punt de reunió, convivència i comunicació.
A un xalet d’Andorra, l’interiorista Maiana Babot ha
reformat una cuina amb un disseny lineal, on s’ha
optat pel contrast de blanc i negre, aportant un toc de
sofisticació i sobrietat.
L'ADV # INTERIORSIME
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L’illa és un espai en el qual et
concedeixes una pausa de la
vida quotidiana, àmplia i completament desproveïda d’estructures rígides.
Que hi hagi pocs accessoris i
ornaments visibles, ressalta el
minimalisme en el disseny.

La cuina de la marca Siematic, amb el darrer model de
la firma alemanya, completament equipada i funcional,
està formada per una illa
central amb un sobre de por-
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cellànic neolith de color blanc
vetejat, i un taulell de Roure
natural que funciona com a
taula. Ambdós elements, situats en el centre, aporten amplitud i comoditat.

El moble de vitrina aporta un
estil contemporani i és un dels
elements distintius.
El mobiliari de cuina sense tiradors, amb sistema gola, de
color negre, aporta un efecte
uniforme i línies pures.

«POCS ACCESSORIS
I ORNAMENTS
VISIBLES:
MINIMALISME EN EL
DISSENY»

A l’enderrocar una paret que dividia la cuina del menjador, s’ha
ampliat la vista, la profunditat, i
l’aportació de llum natural. En el
briefing es va demanar de tenir
més amplitud i visió de l’espai, i
és el que s’ha buscat.
Els accessos a la cuina els conformen dues obertures: una
porta corredissa, i una altra plegable a un lateral, una vidriera
feta a mida, optimitzant l’espai.
Aquesta, pot estar oberta o tancada, i a nivell visual dóna molta amplitud, dotant a l’espai de
més confort.

La il·luminació, al sostre, està
marcada per línies led. A nivell
més decoratiu, s’han col·locat
tres focus per il·luminar i centralitzar la zona de la taula, de
fusta i feta a mida.
Les reixetes de ventilació estan incorporades en un canvi de desnivell al fals sostre.
D’aquesta manera, la màquina
d’aire condicionat està oculta,
creant un ambient més funcional i dinàmic.
PROJECTE: REFORMA D’UNA CUINA
A UN XALET A SANTA COLOMA
INTERIORISTA: ESPACIAL · MAIANA BABOT

Els paviments són de gres
porcellànic amb les peces de
gran format, de textura sòbria i
natural i amb un to neutre clar,
donant continuïtat al sòl, transmetent una sensació de pau i
harmonia en l’ambient.

TOTS ELS PERFILS DELS
ELEMENTS DE LA CUINA
COMPTEN AMB IL·LUMINACIÓ
LED, DOTANT-LA DE
PERSONALITAT.

ARQUITECTURA INTERIOR
ARQUITECTURA
INTERIOR

hola@espacialstudio.com
www.espacialstudio.com
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hola@espacialstudio.com
www.espacialstudio.com

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

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

HOYO
Instal·lacions d’Alumini, Inox i Ferro
Ctra. General de Canillo · AD100 CANILLO
(Principat d’Andorra)
Tel. 852 952 · Mòb. 340 572 · Fax 852 952
hoyo@andorra.ad

Prat de la Creu, 105

AD500 Andorra la Vella

C U I N E S C O M E L L A S I E M AT I C

T 81 21 09

F 82 34 58

info@siematic-cuinescomella.com

www.siematic-cuinescomella.com

Av. Santa Coloma, 31 · AD500 Andorra la Vella · T. 824 408 - 391 006 · arcdemarbrexemeneies@gmail.com
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# MISCEL•LÀNIA
Vall del Madriu-Peraﬁta-Claror
Patrimoni de la Humanitat UNESCO

El teu patrimoni

EL PORTAL DE LA VALL
Prat de la Creu 74-76, baixos
Andorra la Vella
(+376) 823 000
info@madriu-peraﬁta-claror.ad

www.madriu-peraﬁta-claror.ad

ESTANY FORCAT DEL MADRIU · FOTO: GUILLEM CASAL

315 #PATRIMONI

L A VA L L D EL M ADRI U- PERAF I TA- C LAROR

PATRI MONI DE L A H UM A N ITAT
TEXT: REDACCIÓ · VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR FOTOS: VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR / ADV

Patrimoni cultural
L’ocupació de l’home dins la vall es
concentra a les zones de Ràmio i
Entremesaigües, on els habitants de
principis del segle passat ens han
deixat exemples representatius de
les pràctiques agrícoles i ramaderes
de l’època com els orris, les cabanes
i bancals i altres de caràcter més
industrial com una farga de ferro o
mines.

La vall del Madriu-Perafita-Claror va ser declarada patrimoni
de la humanitat per la UNESCO l’any 2004 atenent al seu valor
paisatgístic. La preservació d’una vall major en la seva totalitat
és un fet insòlit, i l’únic cas que s’ha donat als Pirineus.
Està situada al sud-est d’Andorra i ocupa una superfície de
4.247 hectàrees. Aquest territori coincideix amb la conca
hidrogràfica del riu Madriu, representa prop d’un 10 % de
la superfície d’Andorra, i es reparteix entre terrenys de les
parròquies d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i
Escaldes-Engordany.
La suma de les superfícies de la zona central més la zona
perifèrica representa gairebé una cinquena part del territori
andorrà.
Els visitants de la vall podran gaudir durant la seva visita d’una
gran quantitat de pics, més d’una trentena de llacs, destacant el segon estany més gran del país, el
de l’Illa, o de la presència del 70% de les espècies faunístiques catalogades a Andorra i del 40% dels
hàbitats del país. Aquests són només alguns dels atractius naturals que s’afegeixen al patrimoni
cultural de la vall que la UNESCO va reconéixer com a excepcional.

Històricament, l’economia de la vall es
fonamentava en una simbiosi entre els
interessos agrícoles, els de pasturatge
i els siderúrgics, que es van veure
obligats a adaptar-se a una orografia
i un clima adversos. Essencialment, el
territori es va dedicar a l’agricultura: el
fons de vall va ser aprofitat com a zona
de cultiu per a l’obtenció de productes
agrícoles, tant per al consum humà
com per al manteniment de la cabana
ramadera, primer de bestiar oví,
després equí i posteriorment boví. De
fet, la ramaderia es va convertir en una
altra activitat bàsica de la zona.
Les bordes són construccions que
donaven suport a les explotacions
agrícoles allunyades de les cases
propietàries, on els agricultors
disposaven del necessari per als
treballs del camp i, alhora, podien viure
mentre treballaven a la muntanya.
Altres exemples d’arquitectura
tradicional són els orris, estructures en
pedra seca que servien per munyir les
ovelles del ramat.

> Fontverd

Pedra seca
Les construccions
relacionades amb les
activitats agrícoles i
ramaderes són llegats de
l’arquitectura en pedra
seca. Aquesta tècnica ha
contribuït a modelar el
paisatge característic de la
muntanya mediterrània que
és, així mateix, una expressió
eminent de la simbiosi de la
natura i l’home, i paradigma
de la sostenibilitat. En efecte,
la tècnica de la pedra seca
ha permès habilitar els
territoris per a l’agricultura
i la ramaderia amb el mínim
de recursos, el màxim
d’eficiència i el respecte total
pel medi ambient.
Ramaderia
L’agricultura i la ramaderia
han estat les activitats
principals de l’economia
andorrana i, per tant, del
Madriu-Perafita-Claror.
Aquí, el fons de la vall va ser
condicionat per al cultiu de
productes agrícoles, tant
pel consum humà com pel
bestiar.
Però és la ramaderia que ha
deixat una empremta més
important a la vall, en bona
part gràcies al fet que el
bestiar va ser i ha estat, fins a
mitjans del segle passat, una
font d’ingressos important
per a l’economia del país.

Siderurgia
Al costat de l’agricultura i la
ramaderia, la farga ha estat
un dels pilars de l’economia
andorrana a l’època moderna.
Entre els segles XVIII i XIX
s’estima que hi va haver
16 fargues a Andorra, 8 de
les quals van funcionar de
manera simultània. Una és la
que es coneix com la farga
d’Escaldes, es va construir a
la vall del Madriu al lloc que
avui es diu Solà de la Farga.

Segons els contractes de
lloguer que es conserven al
comú d’Andorra la Vella, la
farga es va construir el 1732.
Els contractes especificaven,
entre altres aspectes, els
boscos dels quals s’havia
d’obtenir el carbó, la cessió
dels drets d’extracció de les
mines, la conservació de les
instal·lacions i del material de
la farga i la cessió del tall de
l’Estall Serrer perquè patissin
els animals dels traginers.

El domini de la farga
s’estenia, de manera grossa,
des del sector d’Engolasters
i de l’obac d’Escaldes fins a
les capçaleres de les valls del
Madriu, Perafita i Claror. Per
implantar la fàbrica no es va
escollir un paratge a prop
d’un riu amb molt de cabal,
sinó que es va privilegiar
la proximitat als recursos
naturals que gastava.

> Ràmio
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> L’estany de l’Illa

> L’estany de la Nou

L’aigua
L’aigua representa en aquest
paisatge cultural un valor
immaterial d’una importància
enorme.
El sistema lacustre de la
vall, d’origen glacial, és
molt important, com el de
Gargantillar-Els Estanys o
l’Estany de la Nou, destacant
dos llacs entre els més grans
del país, el de l’Illa i el de
Montmalús, tots dos a la
parròquia d’Encamp.

Les seves aigües tranquil·les,
fredes i pobres en nutrients
permeten que pervisquin
espècies vegetals adaptades
a aquest entorn tan dur.
L’aigua captada del riu
Madriu permet produir un
15% del total de l’energia
elèctrica generada al país,
i les aigües garanteixen el
subministrament d’aigua
potable al 20% de la
població nacional.

> L’estany Blau (2.480 m)
> L’estany de la Bova

Vegetació
Confereixen a la vall una important
variabilitat climàtica, amb grans
contrastos i una important diversitat
biològica en un territori relativament
reduït, geogràficament parlant, com
és la vall del Madriu-Perafita-Claror.
La diversitat de sòls afavoreix una
gran varietat d’hàbitats, una gran
riquesa de flora i de fauna i, per tant,
un paisatge de grans contrastos.
Fauna
Gràcies a la gran varietat de
microclimes i hàbitats de la vall, es
troba representada gran varietat
de la fauna dels Pirineus. Han estat
identificades quatre espècies de
peixos, quatre d’amfibis, sis de
rèptils, vuitanta-nou d’ocells que
nien i trenta de mamífers. Un
percentatge molt elevat de les
espècies animals d’Andorra han
estat localitzades sobre aquest 10%
del territori nacional, dada que
recalca, de manera contundent,
l’extraordinària importància biològica
i mediambiental de la vall.
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<< RES QUE
ES FACI AMB
IL·LUSIÓ I PASSIÓ
ÉS COMPLICAT >>

E n t r ev i s t a a

ALBERT GUMÍ
DI R E C TOR ART ÍS T I C D E L A FU N DACI Ó O N CA
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: JEAN-LUC HERBERT

La Fundació ONCA celebra enguany els seus 30 anys d’història. Té com a finalitats l’administració
i la promoció de l’ONCA i la Jonca, en tots els àmbits: musical, administratiu i econòmic. També
un dels seus objectius, és que Andorra tingui una orquestra d’alt nivell capaç de fer arribar
als ciutadans d’arreu les creacions musicals. I contribuir al desenvolupament de la sensibilitat
musical de la població, i a l’enriquiment de la vida cultural del país. Parlem amb l’Albert Gumí,
que va assumir la direcció artística de la corporació, en substitució de Gerard Claret. El seu
objectiu és mantenir la qualitat musical, i donar a l’orquestra un sentit “molt de país”, dirigint-la
específicament al públic nacional.
Que vas sentir quan et van oferir
ser el director artístic de la
Fundació ONCA?
Per mi va ser un gran honor, un
repte i una il·lusió d’entrar a un
equip que ja coneixia perquè
jo ja feia temps que dirigia
regularment la Jonca. Vaig sentir
una molt bona sensació al passar
a formar part d’aquest equip i
ha poder dirigir artísticament
la fundació, que per mi és molt
transcendent perquè no es
tracta de dirigir només una
orquestra sinó de dirigir-ne una
que simbolitza un país.
Que en penses del llegat de
Gerard Claret?
Ha fet una feina fantàstica. Va
arribar fa 29 anys i quan va
entrar no hi havia una orquestra
i la va crear, la va fer créixer, la

va professionalitzar i li va donar
forma. Realment agafo un llegat
molt bo. La gent està implicada,
hi ha compromís, cohesió i
constància. Hi ha membres que
porten des de sempre amb
l’orquestra i d’altres que porten
molts anys i això es nota molt,
perquè hi ha una coherència.
El teu objectiu a l’entitat, com a
director artístic?
Jo tinc un objectiu molt clar: és
mantenir la qualitat musical, i
donar a l’ONCA un sentit molt
de país. Ara jo crec que és un
moment on l’orquestra nacional
a d’actuar com a tal, al servei
de la gent del país, inclús creant
un repertori de música clàssica
andorrana. Un cop això estigui
ben arrelat llavors farem una
molt bona mostra de la cultura
andorrana arreu del món.

Com creus que es podria
optimitzar una infraestructura
com l’Auditori?
L’Auditori és una eina fantàstica
que tenim perquè el so és bo
i l’equipament està bé. Amb
l’ONCA sempre intentem fer
molts projectes allà. També ens
agrada fer concerts a altres
llocs perquè puguem arribar
a diferents parròquies i a
diferents tipus de públic. Per
tant, la manera d’utilitzar-lo és
que s’hi programin coses i que
tothom estigui pendent de que
funcionin bé.
De totes les produccions en les
quals has participat, de quina et
sents més orgullós?
Per mi és molt difícil triar això
perquè a totes hi posem molta
passió. Vull remarcar que hi ha

tot l’equip darrere
amb la Teresa Areny,
el Joan Hernández i la
gent de l’equip social
que ho treballen
molt intensament i
formen un equip molt
cohesionat perquè tot
vagi bé. Cada concert
és especial, el de la
Constitució de l’any
passat va ser molt
emotiu perquè vam
tocar moltes músiques
andorranes i tothom
es va sorprendre del
que donava de si la
nostra cultura musical.
També recordo
el concert amb el
grup Hysteriofunk,
que va tenir un èxit
espectacular.
Quins projectes vols
portar a terme en el
futur?
Un cop estiguem
assentats aquí a
Andorra, voldrem
formar part de la
cultura del país per
poder-la mostrar
arreu. Hem de
continuar seduint a
la gent perquè els
nostres concerts
sempre estiguin plens.
Ens encantaria poder
anar de representants
culturals del país a Brussel·les,
Nova York... per poder mostrar el
que fem musicalment. Un altre
repte seria crear una xarxa de
concerts a una zona d’influència
que podria ser part del Pirineu,
com Puigcerdà o la Seu d’Urgell,
on poguéssim mostrar música
orquestral de qualitat. D’aquesta
manera podríem esdevenir un
eix cultural en aquesta zona.
És complicat dirigir en la vessant
artística?
No, tothom fa el que sap i el
que li agrada. Per mi dirigir
en la vessant artística no és
només decidir els programes
sinó involucrar-me amb el que
creiem amb l’equip que pot ser
interessant culturalment pel
Principat i crear sinergies amb
les entitats musicals, culturals i

artístiques. Res que es faci amb
il·lusió i passió és complicat.
Evidentment hem trobat molts
entrebancs però si tens ganes,
l’únic que vols és assolir els
objectius.
És viable exportar l’ONCA i la
Jonca fora del nostre territori?
I tant que ho és. Ara hi ha hagut
una parada per la pandèmia i
també ens ha anat molt bé per
definir aquesta nova etapa de
l’agrupació que vol esdevenir
l’orquestra nacional del país i ha
de poder aportar veu pròpia.
Nosaltres estem fent la feina de
recuperar músiques antigues o
tradicionals andorranes i fer-ne
versions, per tenir un corpus
de música clàssica amb segell
clarament andorrà. Quan ho
tinguem ho voldrem exportar i
ensenyar al món.
Quina creus que és l’ajuda
institucional que hauries de
rebre?
Nosaltres estem molt satisfets
amb l’ajuda que tenim. Ens
recolzen el Govern d’Andorra
i la Fundació Crèdit Andorrà.
Els nostres patrons saben la
feina que s’està fent i del segell
andorrà que s’està donant, i ens
impulsen en aquesta empresa.
Es podria projectar una imatge
exterior d’Andorra de la mà de la
Fundació?
Es podria exportar una imatge
exterior de la mà de la cultura
andorrana. Andorra és un país
que s’ha venut molt bé a nivell
de paisatge, compres i potser
a nivell de cultura per part del
romànic, del patrimoni. Però a
nivell de cultura musical pròpia
andorrana, no. La gent espera
que si l’Orquestra Nacional
d’Andorra va a tocar en un
lloc, interpreti obres de música
del país, per representar la
cultura. El treball que va fer el
Gerard amb l’orquestra a nivell
d’interpretació és excel·lent i té
un prestigi de qualitat musical
elevadíssim.
A nivell de formació, quins
reptes et planteges per la
Jonca?

Per a nosaltres la formació dels
joves músics del país és un dels
pilars de la Fundació. Jo recordo
que quan vaig arribar a dirigir
la Jonca, ara farà 8 anys, estava
formada amb un 30% de músics
andorrans. Actualment estem
al 100%. Quan vam començar
a treballar vaig proposar de fer
una orquestra participativa amb
nens i nenes de les escoles de
música perquè poguessin venir
a tocar repertoris simfònics,
poguessin tastar el que és
fer música de conjunt amb
una producció molt ben feta
i d’allà han anat pujant joves
talents que s’han incorporat a la
companyia. Els programes que
fem amb la Jonca, estan tutelats
per professionals de l’ONCA, que
fan parcials, ajuden en la seva
formació, i alguns d’ells toquen al
costat dels joves fent descobrir
la importància d’aprendre tocant
al costat de professionals.
El món del clàssic es considera
molt elitista...
Nosaltres intentem que no ho
sigui. Tenim un equip de teatre
que a cada programa li dóna
un toc especial visual perquè
entri molt bé pels ulls. Gairebé
sempre m’adreço al públic per
contextualitzar i explicar la
música i la gent ho agraeix molt.
A vegades la música clàssica
sembla elitista perquè no
s’entén, està descontextualitzada
i veus a gent seriosa tocant
músiques de fa 200 anys.
Que en penses de la frase “mi
sueño no es hacer tango es
hacer música” d’Astor Piazzola.
Em sembla fantàstica, vull dir,
el somni no és fer una cosa
tancada i concreta com pot ser
un gènere musical, en aquest cas
el tango. Jo toco el clarinet, i el
meu somni és fer música amb ell.
I ara com a director artístic de
la Fundació ONCA, el meu repte
és que la música arribi a tots els
racons. No m’interessa fer un
concert i prou, sinó que arribi i
connecti amb tot el públic del
país.

HYSTERIOFUNK
SIMFÒNIC

TEXT: JORDI COSTA · FOTOS: SANDRA CODINA /RAY MOLINARI

El geni d’en Salvador Dalí ja hi feia esment allà cap a finals dels anys seixanta i principis dels
setanta, entenent la música “moderna” de fusió i amb vocació experimental com a una forma
“viscosa” de crear. La música rock underground o progressiva que emergia a tot el món en una
època d’experimentació i de llibertat expressiva, tenia la capacitat d’engolir el que fos, fins i tot, una
orquestra simfònica. Tot aquest moviment necessitava, sense cap mena de dubte, de músics amb
unes capacitats d’expressió especialment desenvolupades a través de la creació artística, gent capaç
d’interpretar formes més enllà d’unes partitures, anant més enllà de la “cançó”, trobant inspiració
en d’altres disciplines, com en les arts visuals, el cinema, la pintura o l’expressió corporal, amb una
narrativa que es decantava cap un romanticisme a vegades no tant relacionat amb estats d’ànim, sinó
amb un cert floriment creatiu i una certa sensualitat.

“Superhysteriofunk” amb coses
tan delicioses com “Els De Berta” o
d’altres un pel més relaxades com
“Fase Pastoral” i “Je Suis La Merde”,
aquesta última amb sorpresa inclosa.
El primer tema cantat de la banda,
encara que el noranta nou per cent
del seu repertori és instrumental,
va tenir la presència d’un dels
representants del nou surrealisme
musical català. Recollint una mica
l’estela dels artistes “galàctics”
clàssics catalans, es va presentar
d’alt de l’escenari el Red Pèrill,
agafant el micro i entonant el “je
suis la merde”, amb aquell “flow”
tan especial que el caracteritza.
La composició es va fer servir
també com a “bis” per donar final a
l’esdeveniment.
El classicisme d’una orquestra de
corda aplicat a una banda de rock
és quelcom que s’ha anat posant
en pràctica al llarg de la història
de la música moderna, amb uns
resultats que no sempre han
acabat sent del tot exitosos. La
proposta requereix d’uns esquemes
especials amb un grup de músics
capaços d’entendre i reescriure la
seva pròpia obra, capaços de crear
extensions i imaginar el seu propi
treball de diferents maneres, amb
una ment polièdrica, inclusiva i
lliure d’egocentrismes. Aquesta
podria ser una de les definicions del
caràcter creador dels Hysteriofunk,
una puresa moltes vegades difícil
de trobar en les altes esferes de
la composició musical. Tot i que,
efectivament, hi ha exemples de
gran èxit en el passat i també en el
present, amb grans bandes absorbint
grans orquestres com els britànics
Emersón, Lake & Palmer, The Enid
o Gryphon, en els anys setanta, o els
canadencs Rush més endavant ja en
el nou mil·lenni. També hi ha d’altres
exemples amb bandes de rock que
es transformen, amb el temps, en un
híbrid a mig camí entre la música
de cambra i el rock de fusió com
els suecs Isildurs Bane. Bandes que

utilitzen instruments elèctrics per
actuar com una orquestra com
els americans Snarky Puppy, o
grups que utilitzen els instruments
clàssics per fer música moderna
com la fantàstica banda finlandesa
Alamaailman Vasarat. El cas dels
Hysteriofunk és bastant únic, perquè
són un grup de fusió progressiva
molt peculiar amb elements del funk
americà dels setanta, amb tocs de
sóns llatins, elements de la música
electrònica alemanya i el rock clàssic
britànic, capaç ara sí, de donar un
pas endavant i posar una orquestra
en el seu currículum.
Tornant cap al món terrenal, i ja
finalitzat el concert, la sensació
era que tot havia estat massa curt,
hauríem pogut estar un miler
d’hores dins l’auditori repassant tot
el catàleg del grup sense descans,
però està clar que tot té un límit.
L’orquestra jove va estar excel·lent
entregant tot el seu talent a uns
temes que d’entrada semblen estar
a les antípodes del que normalment
interpreten, però que en definitiva
acaben sortint d’una mateixa font,
d’un mateix patró, inintel·ligible
per uns i interpretable per d’altres.
Dues realitats fusionades, una
coral i simfònica amb un altre més
salvatge i sobretot “viscosa”, capaç
d’engolir tota una orquestra. Un nou
capítol exitós de la cultura i de l’art
universal, que queda enregistrat i
materialitzat en aquest disc que ens
permet gaudir-ne eternament.
Com deia un autor nòrdic que ara no
em ve al cap, “aquests nois són molt
bons, però encara ho són més perquè
“ells mateixos” no s’acaben d’adonar
que ho són”.

Mira el concert
de Santa Cecília a
l’Auditori Nacional,
d’Hysteriofunk
amb la Jonca

323 #MÚSICA
#TEATRE

CONC ERT SANTA CECÍLIA · 25 AN YS H YST ERI OF UN K I 20 AN YS JON CA

Per sort encara ara, ja ben entrat el
segle XXI, trobem músics com els
Hysteriofunk, un grup dotat amb
aquestes mateixes altes capacitats,
influenciats per aquells als que feia
referència el gran pintor empordanès
i que recullen tot el talent al que
intento fer referència. El passat
dia 21 de novembre, la banda es
presentava a l’Auditori Nacional
d’Andorra amb una proposta
inèdita, una actuació conjunta
amb la Jonca (Jove Orquestra
Nacional de Cambra d’Andorra),
aprofitant l’ocasió per celebrar vàries
efemèrides i commemoracions,
englobant creences i laïcitats, com
el 20è aniversari de l’Orquestra
jove, el 25è aniversari de la creació
de la banda i el dia de Santa Cecília,
es va fer realitat un concert únic.
De fet, era la segona vegada que es
portava a terme, ja que l’experiment
ja s’havia posat en pràctica el mes
anterior, en una actuació que potser
va servir d’escalfament perquè el dia
21 hi hagués encara una mica més
d’alquímia. El grup es va presentar
en el preciós recinte andorrà en
un racó de l’escenari, deixant tres
quartes parts de l’espai a l’orquestra.
L’actuació va començar amb la
banda en solitari, interpretant els
temes “Empapada d’Amor” i “Falac
Mitho’s”, peces que encara que
s’hagin escoltat milers de vegades
no deixen de provocar sensacions
a flor de pell. A continuació van
entrar els nois i noies de la Jonca per
seguir amb la interpretació de “El
Peculiar Periple d’Enric Sargatal”,
tema que va causar un impacte
brutal en l’audiència. La descoberta
d’una nova dimensió en la música
dels Hysteriofunk impulsant els
seus temes d’una forma nova, i la
perfecta simbiosi entre dos elements
tant complexes, van donar, crec
jo, les explicacions a les emocions
provocades i les cares de sorpresa.
Una vegada agafat el fil, els temes es
van anar succeint, intercalant peces
amb més potència com “Suïssa”,
“Lee Marvin” o l’espectacular
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Va néixer el 1990 a Canillo i des de ben petit la política li va causar certa
curiositat. La fotografia envers les fantàstiques muntanyes que conformen el
nostre país és una de les seves passions.
Quan va començar la teva passió per
les instantànies? I per què? Com van
ser les teves primeres imatges?
A l’edat de 13 anys quan el meu tiet em
va demanar que volia de regal per nadal.
Em van regalar una càmera de fer fotos,
una Sony amb aquell moment que era
una reflex i podies canviar l’objectiu de
davant. Després vaig marxar a estudiar
a Barcelona i vaig deixar la fotografia,
fins fa uns anys que hi vaig tornar
amb més seriositat. Les meves
primeres imatges van ser a
Incles perquè en aquella
època vivia a l’Aldosa de
Canillo. Fotografiava
bordes amb neu i
prats amb grandalles.
Per què et centres en
paisatges i natura?
Bàsicament perquè visc a
Andorra i tinc la muntanya
al costat de casa. Si enlloc de
viure a Andorra estigues a Nova York o
a Barcelona, doncs segurament hagués
fet un altre estil de fotografia.
Tens en ment afegir algun altre camp
d’especialització?
No, no m’hi veig amb altres estils. Jo em
trobo a gust amb les fotografies que faig
i l’ull també s’acostuma. Quan vas a la
muntanya i veus part d’aquesta penses
aquella zona és fotogènica.

< LLUNA AL PIC D’ESCOBES

Quanta estona t’hi pots estar fins
aconseguir la imatge que vols?
Varia en funció de moltes coses. Per
les imatges de fauna he pogut estar
tancat més d’un dia sencer esperant
que aparegui l’animal. Vaig haver de
demanar un permís per capturar el gall
de bosc, ja que és una espècie protegida.
I a més, vaig estar amb un amagatall
tot un dia fins que vaig aconseguir
capturar-lo. S’ha d’esperar
durant una hora mínim,
sempre, i s’ha de tenir
molta paciència i sort
amb les fotografies
de paisatge.
Quins fotògrafs
tens com a
referents?
Com a fotògraf de
paisatges el britànic
Thomas Heaton.
En fauna, Michel
d’Oultremont, Vincent
Munier i Morten Hilmer.
Com ha ajudat la fotografia a la teva
pràctica del muntanyisme? A quina
hora et lleves i te’n vas a dormir per
aconseguir aquests colors?
Jo ja feia muntanya abans de fer
fotos, randonné, anar a córrer o fer
excursions. Fins que un dia vaig pensar
en compaginar la muntanya amb la
fotografia. Vaig passar d’anar amb
bambes i lleuger a portar roba d’abric i
una motxilla gran, plena de material.
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M’he arribat a llevar a les tres del matí
i he arribat a dormir a la muntanya per
agafar la foto que volia de la via làctia.
Sobretot i vaig molt de matí, m’aixeco
per la nit, per arribar al lloc on vull i fer
la instantània al matí. La tarda és molt
maca, però el matí jo crec que té un
punt molt més especial: hi ha un altre
ambient, està tot pacífic de tota una
nit, la muntanya i la fauna està molt
tranquil·la, tu estàs sol, i tenir la sensació
d’estar sol allà al mig del no res, és molt
agradable.
Quin equip tens?
Fotografies amb trípode?

Tens alguna fotografia preferida?
Sí, les de les llunes sempre les trobo
especials. Tinc una que vaig fer al Pic
d’Escobes que és molt maca. Tot i això,
cada imatge té el seu punt especial
perquè recordes quan la vas fer i si hi
havia alguna cosa especial aquell dia.
Alhora de fer una fotografia vas amb la
idea pensada de què vols capturar?

Jo planifico les fotos i quan vaig a un lloc
sé on em dirigeixo, a l’alçada que pujaré
i vaig amb una imatge al cap. Quan
vaig a fer instantànies en faig
moltes amb un dia, entre 5 i
<<M’HE LLEVAT A LES
10 aprofitables i després les
TRES DEL MATÍ, O
vaig penjant a Instagram. Fas
HE ANAT A DORMIR
recerca, et planifiques la foto,
A LA MUNTANYA,
la vas a fer i després quan
PER A CAPTURAR LA
IMATGE QUE VOLIA.>>
arribes a casa has de fer tot el
procés d’edició.

La càmera és una Canon,
i d’objectius en tinc de
vàries marques: Canon,
Tamron i Tokina. A part
d’això, porto filtres per
graduar l’exposició de
l’aparell, i també utilitzo
disparadors per no tocar la càmera i que
no vibri, evitant que la imatge quedi
desenfocada. Sempre faig les fotografies
amb trípode perquè et permet quadrar
bé la imatge que vols, amb una llarga
exposició.
Hem vist al teu perfil d’Instagram
que darrerament fotografies fauna
salvatge. Tècnicament com ho
aconsegueixes?

Depèn del que vulguis capturar. Per
exemple, si vols fotografiar un isard,
quan vas molt sovint a la muntanya, ja
saps a quins llocs tens altes probabilitats
de trobar-ne.
Mires pels prismàtics fins que el trobes
i després t’apropes. La satisfacció ve
quan t’apropes, fas la instantània,
marxes i l’animal segueix més o menys
al mateix lloc, que no el destorbis. S’ha
de fer molt poc soroll, anar a poc a poc
i alguna vegada camuflat i s’ha de tenir
molta paciència. Fotografiar ocells és
més complicat perquè estan a llocs molt
concrets i probablement t’has d’amagar.

Creus que Andorra té algun element
especialment fotogènic?
Jo crec que sí, les muntanyes són un
espectacle, i els llacs amb els paisatges
encara més.
Tenim racons preciosos, i el que té
Andorra, és que té les quatre estacions
molt marcades: te’n pots anar a un
mateix lloc quatre cops l’any, i fer quatre
fotos totalment diferents, perquè els
colors canvien molt, i això dóna molt
joc.
Quins paisatges t’agradaria fotografiar?
Les torres del Paine a Xile perquè per
les imatges que he vist és espectacular,
British Columbia al Canadà, Islàndia i
les Illes Feroe, que són dos clàssics que
s’han posat molt de moda.
Però de vegades te’n dones compte
que no cal anar molt lluny, te’n vas al
Delta de l’Ebre i hi ha uns paisatges
espectaculars i molt diferents als
d’Andorra.
VIA LÀCTIA AL RIU DE MANEGOR (INCLES)

RIU MADRIU

El Pirineu donen molt joc, és molt
diferent el Pirineu d’Andorra que si te’n
vas aquí al costat al Pirineu oriental
de França, o bé, al Pirineu aragonès,
amb una zona de llacs i unes valls molt
obertes.
Coneixes el treball de Jaume Riba?
Sí, conec el treball del Jaume i el
conec personalment. I penso que és
espectacular tot el que ha fet. Té un
llibre que és “Vol de dia” que el va fer
capturant fotos des de l’helicòpter i és
impactant. La part de paisatges és molt
important, de molt nivell. Després, té
una part de retrats però que són gairebé
sociològics. Sobre la gent gran d’Andorra
té un llibre titulat “Temps d’hereus” que
és molt interessant perquè retrata a la
gent del país en el seu medi, marcada
pel pas del temps, com per exemple, el
món de la pagesia. El llibre “Madriu 8.8”
realitzat conjuntament amb l’Àlex Tena,

amb fotos en blanc i negre de la Vall, és
increïble. Una refèrencia. Si vas a la Vall
del Madriu, mira’l abans.
Que penses de la democratització de
la fotografia arran de l’aparició dels
mòbils i la difusió a les xarxes socials?
Jo crec que és una bona eina perquè
finalment si tu i jo estem parlant, és
perquè gràcies al meu Instagram he
pogut ensenyar el que faig. Instagram
et permet consumir molta fotografia i
d’aquesta manera aprendre. Abans les
fotos es quedaven amb un calaix i li
ensenyaves a la gent que venia a casa.

Descobreix el perfil
de Guillem Casal a
Instagram >
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