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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

ÁLVAREZ TORO, Natalia
Av. Carlemany, 117 – 5è A
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
natalia@pepsoriano.com
Tel. 864949
Número de col·legiada: 159

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

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

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

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

ORTOBITG JIMÉNEZ, Josep Lluís
Av. Meritxell, 20 – Ed. Roc Esco-
lls,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

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

BARDINA LAMELAS , Xavier
C. Josep Rossell Calva 13, despatx 401
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 603.315
info@kxarquitectura.com
www.kxarquitectura.com
Número de col·legiat: 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIBERAYGUA ZAMORA, Bonaventura
Carrer Ciutat Consuegra, 10
Edifici Orio, 4t 3a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 337.824
turi.arquitectura@gmail.com
Número de col·legiat: 93

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

SALA 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

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

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

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

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

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

GUIXÉ ARMENGOL, Marta
Número de col·legiada: 160

JURADO PEÑALTA, Azahara
Número de col·legiada: 116

MACIÀ ANGUERA, Pau
Número de col·legiat: 161

MENDIZABAL OLAIZOLA, M. Itziar
Número de col·legiada: 113

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

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

CHILLON MOYA, Marina
Carrer Valira, 2, 1r, B
AD 500 – ANDORRA LA VELLA
Telèfon: 805205
hola@altura.ad
Número de col·legiat: 92

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

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

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

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

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

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
Número de col·legiat: 107

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

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

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

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

TORRES REYES, Joel
P. Manel Cerqueda, 3-5 – 3r B
AD700 ESCALDES-ENGORDANY
Tel. 808345
jtorres@arquitecturajs.com
Número de col·legiat: 162

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
hola@mirauzunovic.com
Número de col·legiada: 154

VALDÉS PUIG, Alfons
C. Prat Primer, 4 – apart. 71
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 822.129
valdesarquitectes@andorra.ad
Número de col·legiat: 05

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

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

VITULLO, Jorge Anibal
Carrer Gil Torres, 63 – baixos
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 866.576/328.102
jvitullo@coaa.ad
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

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

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

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

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

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

COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

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

Vocal suplent
ENRIC DILMÉ BEJARANO
MIQUEL MERCE RODRIGUEZ

Carrer de la Grau, 23 · local 2
AD500 Andorra la Vella 

Telèfon: 861202 
info@coaa.ad 
www.coaa.ad

Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres 

de  8.30 hores a 16.30 hores



www.enginyers.ad

Sr. Vicenç JORGE SECO
President

Sr. José Luis GONZÁLEZ BRUNAT
Vice-President

Sr. Aitor OSORIO MARTÍ
Secretari

Sr. Josep Mª PLANES OBIOLS
Tresorer

Sr. Marcio DA COSTA SANTOS
Vocal 1

Sr. Carles FORNER ROVIRA
Vocal 2

Sr. Marc PASTOR VILANOVA
Vocal 3

Sra. Marta Domènech Ferrés
Vocal 4

JUNTA 

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

AD500 Andorra la Vella
T +376 809 034

enginyers@andorra.ad

ABRANTES MALAGUETA 
RODRIGUES TAVARES

ADSERÀ BARRAL
ALCÁNTARA SÁNCHEZ

ALDOSA CASES
ALIS CIRERA

ALLA BENALLA
ALONSO FALIP

AMADO BRUNO
ARAJOL MIR

ARENY SORIANO
ARMENGOL GIRAULT

ARRIBAS CODINA
AUBETS MACIÀ

BABIANO GALINDO
BALDRICH PUJOL
BALLESTÀ ALIAS

BARBOSA LEITAO
BARRERA ARANDA

BASTIDA OBIOLS
BEA REBÉS

BEAL VILAGINES
BERNAT VISA

BOIX NOGUERA
BOS JUANES

BRESCÓ RUIZ
BUSQUETS SAEZ

CADENA NAVARRO
CAMP GARCIA

CAMPOS ARAUZ
CAMPS LAYA

CAÑADELL MILLAT
CASALS SOLE

CASTELLA ROCASPANA

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

OSORIO MARTÍ
PALACIOS ALBACAR

PALOMO PALAU
PASTOR MONTELLÀ
PASTOR VILANOVA

PEREA RAMIA
PÉREZ GOYA

PERREAU DE PINNINCK BAS
PICANYOL BULLÓ
PICART MARTÍNEZ

PINTOS MORELL
PLA PORTELLA

PLA VIÑALLONGA
PLANES OBIOLS
PUIG BECERRA
PUJOL SERRA

RAMENTOL PUIGGALÍ
REAL PARIS

REMOLINS ISANT
RIBA DE OLIVEIRA

RIBA MAZAS
RIBA PORRAS
RIBA PORRAS

RIBERAYGUA MAGALLÓN
RIBERAYGUA SASPLUGAS

RIBÓ CASTELLS
RIERA MARTINEZ

RIVERA RIVERA
RODRIGO MONSONIS

RODRIGUES CERQUEIRA
RODRÍGUES FREITAS

RODRIGUEZ DE PELEATO GARCIA
RODRÍGUEZ GARCÍA
RODRÍGUEZ LÓPEZ

ROLDÁN REVUELTAS
ROMERO LOPEZ
ROSSELL FALCÓ

ROVIRA BOTEY
RUZAFA TOMÀS
SALA ANGUERA

SALVADÓ ESPOT
SALVAT FONT

SÁNCHEZ MANGAS
SANGRÀ CARDONA

SANTACREU MARTÍNEZ
SANTACRUZ ALÍS

SANZ I ALGABA
SARASA IBAÑEZ

SEGURA GRIFOLL
SOLANELLES MANUBENS

SOLANS CASTELLS
TARRES RODA
TOMÀS TOMÀS

TOR ARMENGOL
TORRECILLAS PÉREZ

TORRES ARAUZ
TORRES ARAUZ
TRAVE OBIOLS

TUNEU BUSQUETS
TUSET RUIZ

UCETA KARPOV
ULIER FARRÉ

URBAN
VALDÉS ALEMANY
VENDRELL SERRA

VICENTE MORENO
VILA BRESCÓ

VILARRUBLA BULLICH
VILLARÓ PANTEBRE

VIÑALS CANO
VINYES RASO
VIVES GENÉ

ZAMORA FARRÀS

CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD

CHIARAVIGLIO
CLEMENTE PEROPADRE

COMELLA ALÍS
CORTÉS CATALAN

COULON
DA COSTA SANTOS

DE CELIS FONT
DELGADO BERNAL

DEU PUJAL
DÍAZ MARIÑO

DOMÈNECH FERRÉS
DURÓ GASET

EGEA NAVARRO
EROLES

ESPARRACH SALLENT
ESTEL ARMENGOL
ESTRADA SOLANS

FARRIOL RAFEL
FAYAS RICO

FERNANDEZ-CASTELLÁ MARTÍN
FERRER MAULL
FONT BERNET

FORNÉ MASSONI
FORNER ROVIRA

GAJAS GIRALT
GAMBORINO MEDINA

GANYET CASELLAS
GANYET CASELLAS

GARCIA GALERA
GARCINUÑO COLLET

GAYTAN SANSA
GIL MARTÍNEZ

GIMÉNEZ ROVIRA
GONZÁLEZ BRUNAT

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
Jordi

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

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

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
Aitor

GONZÁLEZ RIDAO
GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO

GRACIA ARIZ
HIDALGO UÑA

HUARACHI ORTEGA
HUERTAS PUIGDEMASA

JIMENEZ BELTRAN
JIMÉNEZ TIERNO

JORGE SECO
JURADO GÓMEZ
LANZA HORTAL

LIDÓN BELTRAN
LINARES MARTÍN

LIZAMA ASTUDILLO
LLACH AIXÀS

LLOVERA MASSANA
LÓPEZ COBO

MAÑARICUA MARCO
MANZANO MARTÍNEZ
MARQUILLÓ SORBES

MARTÍ CAPELLA
MARTICELLA CANELA

MARTIN BRETONES
MARTÍNEZ DIÉGUEZ

MARTÍNEZ JUAN
MARTÍNEZ MILVAQUES

MARTÍNEZ MORA
MIQUEL GARCIA

MITJANA CAMAÑES
MOA FERNÁNDEZ

MOLES BETRIU
MOLINÉ CANAL

MOLINOS IGLESIAS
MOLINS DOMENECH

NOU ROSSELL
OLTRA CAMARA
ORTIZ GARCÍA

Col·legiats
en exercici

Col·legiats
sense exercici

ABILLÀ PÉREZ
ARANZABAL ARRUTI

ASTRIÉ PADILLA
CALVÓ ARMENGOL

CHIRINOS CORASPE
CONSTANTIN BLAGA
DALMAU MONTANÉ

DOMÍNGUEZ SANTOS
ESCORIZA MARTÍNEZ
ESPAR BENTANACHS

ESTRELLA ARMENGOL
FERRER LOPEZ

FERRER PATERNA
FORNÉ ANGRILL

GARCÍA CASTILLO
GARCIA PASTOR
GRAU NAVARRO

HERRERO CANTALAPIEDRA
LÓPEZ MIRMI

MARQUÉS FELIU
MIRANDA CASTÁN

MORA LLESUY
MUR VALBUENA

PALMITJAVILA DUEDRA
REGUÉ DELGADO
REYES FONSECA

RICO FLOR
RIOS NARVAEZ

ROCA LOAN
ROZADOS LÓPEZ

SALA ORTEGA
SALINAS SERRAHIMA

SOLÉ ARMENGOL
TOMÉ PEREIRA
TREMOSA FITÉ

VICTORIA PLANAS

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



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

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

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

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

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, 
esc. C, despatx 602-B
AD700 Escaldes - Engordany
J 877 335  ·  ¢ 877 336
Ç pavand@pavand.ad

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

C. Sant Salvador 10, esc. B, 3r, desp. 7
AD500 Andorra la Vella
J 808 645  ·  ¢ 867 111
Ç locubsa@locubsa.com

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

Av. del Pessebre 26
AD700 Escaldes - Engordany
J 806 384  ·  ¢ 806 382
Ç jcvillaverde@andorra.ad

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

Av. Rouillac, 22 baixos 
AD200 Les Bons-Encamp
J 832 570  ·  ¢ 832 571
Ç geico@andorra.ad

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

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

C. Prat de la Creu 85, 1r 3a
AD500 Andorra la Vella
J 868 055  ·  ¢ 862 055
Ç auxini@andorra.ad 
Z www.auxini.ad

C. Els Marginets 7
AD500 Andorra la Vella
J 862 220  ·  ¢ 826 701
Ç capicsa@capicsa.com
Z www.capicsa.com

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

Av. del Consell de la Terra, 14-16
AD700 Escaldes - Engordany
J 737 550  ·  ¢ 835 474
Ç unitas@grupheracles.com
Z www.unitas.ad

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

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

Av. Carlemany 117, 2n B
AD700 Escaldes - Engordany
J 802 350  ·  ¢ 867 004
Ç cmodernes@cmodernes.com
Z www.cmodernes.com

C. dels Escalls 7, Planta Baixa 2a
AD700 Escaldes - Engordany 
J 805 050  ·  ¢ 861 856
Ç progec@progec.ad
Z www.progec.ad

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, desp. 501
AD700 Escaldes - Engordany
J 811 000  ·  ¢ 861 831
Ç coansa@andorra.ad
Z www.coansa.ad
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Av. d’Enclar 26, 5a planta
AD500 Santa Coloma
J 721 445  ·  ¢ 722 445
Ç info@pidasaserveis.ad
Z www.pidasaserveis.ad 

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

www.acoda.ad

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

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

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

  

Av. Sant Antoni 66, 1r, despatx 1
AD400 La Massana
J 839 440  ·  ¢ 839 441
Ç info@llesui.com
Z www.llesui.com

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

Ctra. de l'Aldosa, 11, Ed. l'Hortal, 4rt-1a
L'Aldosa · AD400 La Massana
J +34 629 813 646 
Ç quali@qualigeotermia.com 
Z www.qualigeotermia.com

Av. Joan Martí, 39 B
AD200 Encamp
J 830 586 
Ç acconstruccions@hotmail.com 
Z www.ac-construccions.com

Grup Heracles: Cevalls

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE 
151

PANTONE 
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  40 mm

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

SERVEIS

http://WWW.ACODA.AD


Prat de la Creu 50-65, esc. B, 2n
AD500 Andorra la Vella
T/F (+376) 824 991
atmca@andorra.ad

www.atmca.ad

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

Ctra. General 2, Conjunt Immobiliari 
Prat de la Bartra, Bloc D Loc. 11
AD200 Encamp
T (+376) 741 265
administracion@gtpaq.com
www.gtpaq.com

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

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

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

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

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

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

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

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

TRANSPORTS 
BERNÉ I FILL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ets Transportista?

aquí només ens faltes tu!

DES DE 1986

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

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

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



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

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

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

Carrer dels Escalls, 28 · Baixos
AD700 Escaldes-Engordany
J 822 210
Ç imc@andorra.ad

Av. Fiter i Rossell, 10 · 2a
AD700 Escaldes-Engordany
J 868 613
Ç instalacionsluciano@andorra.ad

INSTAL·LACIONS LUCIANO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carrer Gil Torres, 7 · Baixos, Ed. Salabert
AD500 Andorra la Vella
J 825 251 
Ç c.i.m.s@hotmail.es

Ed. Perafita, Esc. Oest · 3r A
AD400 Erts - La Massana
J 343 573
Ç confort.calor@gmail.com

Av. Fiter i Rossell, 107 · Ed. Verges
AD700 Escaldes-Engordany
J 864 667
Ç instal-fred@andorra.ad

Av. François Miterrand, 55 · Baixos
AD200 Encamp
J 832 204
Ç oteca@andorra.ad

  

  

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

COL·LABORADORS 

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

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

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

Lampisteria, calefacció i climatització

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECOTERM S.L.

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

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

www.adelca.ad



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

LAMPISTERIA 
CLAIGAS

LAMPISTERIA 
CLAU AIGUA I GAS 

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

Antic Carrer Major, 17 · Baixos
AD500 Andorra la Vella
J 822 030 
Ç sipce@sipce.ad

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

Ctra. General II, Av. de La Bartra, s/n
Conjunt Residencial Prat de La Bartra, 
Bloc D, Local 12 · AD200 Encamp
J 661 422 
Ç info@erand.ad

Av. Santa Coloma, 17-19
Escala B-1a D
AD500 Andorra la Vella
J 344 013   J 823 805
Ç herculano@andorra.ad

Carrer Esteve Dolsa, 32 · Local B
AD500 Andorra la Vella
J 826 400
Ç monroc@semonroc.com

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

VALLS D’ENVALIRA

INSTAL·LACIONS

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

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

Instal·lacions Elèctriques i Climatització

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

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

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

electricitat

lampisteria
Instalbeca

electricitat

lampisteria
Instalbeca

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

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

Ctra. de Nagol, 23 bis
AD600 Sant Julià de Lòria
J 841 258  J 321 685  
Ç santjuliasl@andorra.ad

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

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

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

ATT,SL 
LAMPISTERIA I 
CALEFACCIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. 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

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

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

  

  

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

www.adelca.ad

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

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

SERVILED

Av. François Miterrand, 3r 1a · Bloc D
AD200 Encamp
J 845 779
Ç lampisteriacalefacciocosta@gmail.com

Xalet Sant Miquel, s/n
Ctra. de la Creu Blanca
AD400 L'Aldosa - La Massana
J 357 223
Ç ofitmi@gmail.com

SOM GESTORS DE RESIDUS

COL·LABORADORS 

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

Ç  adelca@andorra.ad

Podem atendre les vostres consultes:
dimarts, dimecres i dijous 

de 15h00 a 18h00 (excepte festius)



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

agreda@andorra.ad

T 800 020

www.agreda.ad

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

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

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

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

ECO-NETEGES ESPECIALS S.A.

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

PATROCINADOR

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

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

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

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

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

Grup Heracles: Ecogrup 

Positiu/Negatiu

Reducció màximaImatge corporativa

Pantones

Unitat d’identificació

PANTONE
377

PANTONE
Black

REDUCCIÓ MÀXIMA  45 mm

Materials
Sostenibles
Menor impacte ambiental

Permetem als clients personalitzar
i crear el seu propi espai natural i
ecològic mitjançant l’ampli ventall de
materials de les millors marques.

Gespa artificial Panells decoratiusTarimes i revestiments Moquetes i pelfuts Parquets de Fusta

Parquets vinílics MicrocimentPapers pintats Cornises i motllures Màquines de netejaPanells acústics

Suro

Les Costes 12, 
AD500 Andorra la vella 
+376 722 964
info@solsconfort.com
www.solsconfort.com 





1. Borda a la Vall d’Incles. 2. Casa a Encamp. 3. Rehabilitació d’un edifi ci a Encamp. 

CONSTRUCCIONS AMB CERTIFICACIÓ PASSIVE HOUSE DE L’INSTITUT DARMSTADT

2. 3. 

1. 

Obra civil, obra privada i rehabilitació
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

Una casa passiva és un tipus de construcció on s’utilitzen els recursos de 
l’arquitectura bioclimàtica, combinats amb una efi ciència energètica molt superior 
a la construcció tradicional

#SomJocor

Climatització

MyBOT 
És el teu nou assistent
virtual les 24 hores.



VESTUARI 
TÈCNIC. 
SEC. 
CÀLID. 
RESISTENT.
SEGUR. 

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

Helly Hansen Workwear 
és un vestuari tècnic 

adaptat al món laboral. 
Roba altament resistent 

i cómoda ideada per durar 
i treballar protegits.

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

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

  

SERRALLERIA INDUSTRIAL

Les millors fi nestres 
tèrmiques del mercat
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Ordino Villas Mountain Resort.

Ordino Villas 
Mountain Resort
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Ordino Villas Mountain Resort.

Ordino Villas 
Mountain Resort
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Ordino Villas Mountain Resort.

Ordino Villas 
Mountain Resort

#SomJocor

Lampisteria

Solucions per 
al teu dia a dia.
Sistemes de calefacció Grundfos.



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

Electrodomèstics per a la llar

BOSCH · BALAY · SIEMENS · WHIRLPOOL · INDESIT · TEKA · CATA · BRANDT · MIELE · ELECTROLUX · AEG · LG · DYSON



Façanes ventilades i singulars

Oficina Tècnica d’Obra i 
assessorament en construcció 
de façanes

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

+376 344 594

Assessorament tècnic a projectes 
d’arquitectura i d’enginyeria 

Formació y capacitació
- CAD 2D Y 3D    - REVIT     - PRESTO
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projectes@gfsgrup.com Carrer Camp Bastida, núm. 4 · ANDORRA LA VELLA · +376 74 10 10 · info@mavid.ad  ·  www.mavid.ad



Av. De Joan Martí, 71, local, 1, Encamp
Tel: +376 333 954  ·  info@nova-elegance.com

 MODELS: Agència de models 

 ARTISTES: Management i contractació d’artistes

 ESDEVENIMENTS: Assessorament personalitzat

 CURSOS: Cursos de formació  
i perfeccionament

Formació      Organització      Representació

ELECTRICITAT  ·  CALEFACCIÓ  ·  LAMPISTERIA

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

La solució ideal a cada projecte



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

T.  376 805 508 · M  376 337 607 · www.fi csl.com

CONSTRUCCIONS I DECORACIONS 
AMB FUSTA

Fem realitat els teus somnis

www.siepandorra.com

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



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

Porta B3 – (bloc 7-9-11 ) 
AD500 Andorra la Vella

Fax. 864508 
entrimo@andorra.ad

PROMOTORA-CONSTRUCTORA

T 802 947 // M 322 231

S.L.



Les Boïgues,  edf.  Pic Blanc,  PB1 ·  +376 81 77 33 ·  AD700 Escaldes-Engordany
info@svedberginteriors.com  ·   www.svedberginteriors.com

Marques exclusives:   EDRA  |  LAURAMERONI  |  ALIVAR  |  PEROBELL
Marques representades: CATTELAN  |  ARLEX  |  ELMAR  |  LEDS C4  |  RIVA 1920  
SWISSFLEX  |  FLEXTEAM  |  VENETA CUCINE  |  BAXTER  |  MARAC  |  FIAM
CECCOTTI COLLEZIONI  |  SAXUN  |  IVANOREDAELLI  |  ACERBIS

E S T I L I S T E S  D E L  T E U  E S P A I





Director de L’Art de Viure:
TONI CORNELLA i PLANELLS

Direcció d’Art, Coordinació editorial 
Edició gràfica, Disseny, Fotografia i 
Maquetació: 
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NÚRIA PUBLICITAT
Terra Vella 22, local 1
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 860504
Fax (+376) 860405
adv@artdeviure.com
www.artdeviure.com

Toni Cornella i Planells
DIRECTOR L’ART DE VIURE ANDORRA

Aquesta vegada, i després dels efectes de la pandèmia, el context 
geopolític internacional està jugant una mala passada als principals 
motors de la nostra economia; tant turisme com construcció estan 
patint uns increments dels costos dels materials i els productes 
necessaris per poder treballar adequadament, i això té com a resultat 

un increment dels costos finals que s’han de repercutir en el preu del producte, 
o retallar els marges de benefici de les empreses. El resultat és que es crea una 
inseguretat, i una més que possible bombolla immobiliària, que retalla els 
marges diferencials amb el nostre entorn més proper. 

En aquesta edició, podreu llegir un reportatge sobre el nou 
Epizen Andorra -un edifici amb zero emissions-, la nova 
façana del Centre Comercial River, la reforma del Centre 
Esportiu Serradells, entre d’altres articles de projectes 
d’arquitectes del país. També podreu apreciar el 
treball de diversos interioristes, que transformen 
espais perquè siguin funcionals, confortables i 
avantguardistes.

Bona lectura!

A
editorial + sumari 
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El planejament ha de 
garantir l’equilibri entre 
el desenvolupament urbà 
i l’entorn natural, essent 
coneixedor tant de les 
necessitats en habitatge, 
equipaments, infraestructures, 
espais verds... com de les 
limitacions de recursos 
naturals i energètics.

En base a les dades 
obtingudes de l’estudi del 

territori, el planejament ha 
d’establir un model de país 
que pugui donar resposta a 
les necessitats de la societat 
que l’habita.

Actualment s’ha arribat al 
punt on es fa més necessari 
que mai disposar d’aquest 
model, per tal de poder 
planejar un creixement 
urbanístic ordenat i coherent, 
a on els interessos econòmics 

no ens poden fer perdre la 
visió sobre les implicacions a 
futur de les accions presents.

El Col·legi d’Arquitectes 
d’Andorra (COAA), enfront 
una preocupació generada 
per la situació actual i 
participant en la seva funció 
social, ha cregut oportú i 
necessari emetre per tant 
aquest manifest.

CO L· L E G I  O F I C I A L  D ’A R Q U I T E C T E S  D ’A N D O R R A

Text:  COAA, 23/09/2022

Amb l’aprovació de la primera Llei d’ ́Ordenació General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme l ́any 2000, “es pretenen 
establir les bases per fer possible una ordenació del territori 
previsora i protectora, per regular l’activitat urbanística i la 

construcció amb l’objectiu d’aconseguir l’alliberament de sòl públic dins els 
marges de les necessitats col·lectives, i també el creixement harmoniós i ponderat 
dels nuclis d’activitat i d’habitatge juntament amb les inf raestructures, els 
equipaments i els serveis inherents a aquest creixement i al benestar general.”

La magnitud de la tasca a assolir i el profund canvi que suposava en les pràctiques 
i costums del país, van limitar la redacció de la LGOTU prioritàriament a la def inició 
dels fonaments del nou cos legal i els principis urbanístics més imprescindibles, 
reduint l’activitat urbanística exclusivament a l’execució del planejament, 
oblidant que no pot existir gestió urbanística, si prèviament no s’ha realitzat cap 
planif icació urbana ni d’ordenació del territori.

L'ADV # ARQUITECTURA040 L'ADV # ARQUITECTURA040

1. Es considera indispensable 
la redacció d’un Pla Territorial 
General d’Andorra (PTGA), 
basat en el coneixement del 
territori i del seus habitants i 
supeditat a l’interès públic, que 
fomenti un creixement racional 
i sostenible, garantint l’accés a 
l’habitatge a tots els ciutadans, 
així com els equipaments, 
infraestructures, serveis i zones 
verdes necessàries associades 
a dit creixement. El model a 
desenvolupar hauria de tenir en 
compte la diversificació en el 
model econòmic del país, així 
com la creació de corredors 
verds naturals no edificables a 
carreteres generals i rius, entre 
altres.

2. La situació actual, fa necessari 
que el planejament sigui 
estudiat i redactat per un equip 
pluridisciplinar independent, 
allunyat de qualsevol servilisme 
mercantil, conformat per 
experts urbanistes (sociòlegs, 
economistes, biòlegs, agrònoms, 
paisatgistes, arquitectes, 
enginyers, advocats,...), que, en 
un treball conjunt amb diferents 
estaments de la societat del 
país, analitzi la situació, emeti 
una diagnosi, defineixi objectius i 
estratègies i finalment redacti el 
PTGA.

Es proposa realitzar un 
procediment obert per concurs a 
equips amb presència de tècnics 
nacionals e internacionals, que 
gaudeixin tant del coneixement 
del territori com de l’experiència 
en la redacció de plans 
territorials, per assegurar disposar 
dels millors professionals.

3. El COAA, a proposta dels 
participants en la primera Taula 
Rodona sobre Urbanisme i 

Habitatge, estaria disposat a 
col·laborar en tot allò que sigui 
necessari per tal d’assegurar el 
desenvolupament del procés.

4. Les directrius marcades pel 
PTGA, en base als estudis del 
territori i al model de país definit, 
hauran de ser recollides a la nova 
Llei General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme (LGOTU) 
i consegüentment, s’hauran 
de modificar els Reglaments 
d’Urbanisme, Urbanització i 
Construcció, així com revisar tots 
els POUPs.

5. Aquesta segona fase de 
revisió definirà en detall les 
Unitats d’Actuació i el seu 
desenvolupament de forma 
diferida, evitant el creixement 
dispers i programant-lo segons 
les necessitats reals, sense 
oblidar la materialització 
d’habitatge a preu assequible, 
equipaments i zones verdes, 
buscant la qualitat de l’espai 
a través de la diversificació i 
l’esponjament.

6. Les normes urbanístiques 
també hauran de ser revisades 
per permetre una millor adaptació 
de l’edificació a la topografia 
del territori, minimitzant les 
excavacions i fomentant els 
espais verds naturals.

7. Entenent que la redacció 
del PTGA i les consegüents 
modificacions de la LGTOU, els 
reglaments associats i la revisió 
dels POUPs, són actuacions a 
llarg termini, el COAA proposa 
emprendre dues accions 
immediates i transitòries, les 
quals no s’entenen com un 
retall als drets dels propietaris, 
si no com un entreacte mentre 
s’estructura el país a futur, que 
necessiten d’una implicació ferma 

per part de les administracions, 
en quant retarden la seva 
materialització, anteposant el bé 
comú:

o No tramitar cap sol·licitud de 
llicència urbanística d’obra major 
de construcció o tramitació 
d’aprovació de Plans Parcials o 
Especials en unitats d’actuació 
a les quals, actualment, no 
arriben directament la vialitat 
ni els serveis urbanístics amb 
capacitat suficient per servir les 
necessitats de les edificacions 
o les instal·lacions previstes en 
els respectius planejaments, 
fonamentant així el creixement 
compacte, evitant la dispersió pel 
territori així com les implicacions 
negatives econòmiques, 
paisatgistes i sobre els recursos 
naturals.

o Crear una borsa de registre de 
les cessions dineràries que vetlli 
per a la utilització de les mateixes 
en la creació d’habitatge 
assequible, d’equipaments o 
d’espais verds públics en un futur, 
segons les indicacions del futur 
PTGA.

8. Així mateix, el col·lectiu 
d’arquitectes sol·licita a altres 
col·lectius professionals que 
es sumin a aquest manifest, 
aportant els coneixements 
específics que els hi confereix 
les seves titulacions respectives, 
per a què entre tots aportem 
actuacions que intervinguin en 
el desenvolupament sostenible 
des de diferents àmbits, com el 
legal o el fiscal, amb el control 
de la inversió estrangera en 
immobiliari, amb la compra 
massiva de terrenys a un alt valor 
en venta o d’habitatges per a 
l’especulació.

Amb aquest manifest, el Col·legi d’Arquitectes ha volgut exposar la seva preocupació enfront 
el creixement urbanístic desmesurat i indiscriminat que està patint Andorra, entenent que el 
benefici que es pot estar obtenint en el present, comportarà un empobriment de la qualitat 
de vida futura.  
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ESTRUCTURA 
POSTESADA (J-00-00) 

CAPÍTOL 

6.

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

CODI CONCEPTE PREU UTS.

H-01-01 Mitja jornada pel control de soldadures corresponents a connectors, incloent:

- Inspecció visual segons UNE-EN ISO14555.

- Assaig de doblegat segons UNE-EN ISO14555.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

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

375,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

J-02-01 Assaig amb l’acer de postesat segons UNE-EN ISO 15630-3 incloent determinació secció equivalent, 
límit elàstic, càrrega ruptura i allargament sota càrrega màxima. Incloent la part proporcional de recollida de 
la mostra i informe de resultats.

285,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

J-03-01 Control del tesat dels cables de pretesat incloent mesures de la força de pretesat i dels allargaments 
experimentats per l’armadura. Incloent la part proporcional d’informe de resultats.

Es dona preu per dia d’operari especialista fins a un màxim de 8 hores en horari diürn i laborable.

600,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

J-01-01 Control de recepció en relació amb els elements de pretesat segons article 90 del capítol XVI de la 
instrucció EHE-08, incloent els següents elements:
 • Acer de pretesat.
 • Unitats de pretesat sigui quina sigui la seva tipologia( cordons, filferros, barres, etc.)
 • Dispositius d’ancoratge.
 • Dispositius d’acoblament.
 • Les beines.
 • Els productes d’injecció.
 • Els sistemes per aplicar la força de pretesat.

El control es farà mitjançant la verificació de què la documentació que acompanyi el marcatge CE dels 
elements o sistemes de pretesat compleix les especificacions del projecte. En el seu defecte es comprovarà 
la documentació dels subministres i/o dels distintius de qualitat.

350,00,-

J-01-02 Control prèvi a l’aplicació del pretesat segons article 90.4 del capítol XVI de la instrucció EHE-08, 
consistent en verificar la conformitat documental dels materials, sistemes i processos emprats per a 
l’aplicació de la força de pretesat. En particular es verificaran els certificats de calibratge dels sistemes 
emprats per aplicar la força de pretesat.

350,00,-

CONTROLS DE RECEPCIÓ (J-01-00)

ESTRUCTURES 
MIXTES (H-00-00)
ESTRUCTURA METÀL·LICA (H-01-00)
S’associa per defecte la jornada d’inspecció d’unions soldades corresponents a connectors soldats; 
amb una freqüència d’una jornada per cada 10.000 kg o fracció d’acer estructural soldat a obra.

Els controls de recepció estan previstos a l’inici 
dels treballs o al principi de l’obra i, òbviament, 
prèviament a la utilització dels equips controlats.

El control de recepció dels elements de pretesat 
es farà al principi dels treballs i només un cop 
per obra.

El control de conformitat dels materials, 
sistemes i processos emprats per a l’aplicació 
de la força de pretesat es farà prèviament 
a l’aplicació del pretesat i un cop per obra 
sempre i quan no hi hagi cap canvi de sistema o 
materials.

CONTROLS DE MATERIALS (J-02-00)

CONTROLS DE TESAT (J-03-00)

S’han considerat tres tipus de controls de 
materials que afecten als elements més 
significatius d’una estructura postesada.

Control de les beurades d’injecció. Es preveu 
un control de beurada cada 250 m2 de forjat. 
Cada control consistirà en la realització 
d’un assaig d’exsudació/decantació; de la 
determinació de la resistència a compressió i 
del control de la viscositat pel con de Marsh. La 
definició d’aquests assaigs està donada en el 
capítol B-00-00.

Control del formigó de la llosa postesada. 
En aquest cas es seguiran els criteris definits 
pel formigó armat en el capítol D-00-00 i es 
faran els assaigs de resistència a compressió 
i determinació de la consistència per con 
d’Abrams.

Control de l’acer de postesat. Es farà un assaig 
cada 40 tones en el cas de que no tingui el 
material el marcatge CE segons indica la EHE 
08 en el article 89 del capítol XVI.

Per a la realització del control de tesat es considera una jornada d’operari especialista per cada 
500m2 de forjat o fracció.

043GUIA DE CONTROL DE QUALITAT
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CIONS (K-00-00)

CAPÍTOL 

8. 

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

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

+376  741  285

central@gruppirineu.com

www.gruppirineu.com

Av. Rocafort, 38 
AD600 Sant Julià de Lòria

AJUDEM A 
MILLORARD e s  d e  1 9 9 1

CODI CONCEPTE PREU UTS.

K-01-00 Mitja jornada pel control prospectiu de l’execució de la impermeabilització de la part exterior dels 
murs i sota lloses de fonamentacions, segons documentació tècnica del muntatge del sistema o 
UNE 104416. Inclou desplaçament i informe de resultats.

350,00.-

FONAMENTACIONS (K-01-00)
La DF ha d’establir els controls precisos per comprovar que l’execució de l’obra, quant a la 
impermeabilització, s’ajusta tant al projecte d’execució com a les condicions generals que 
s’estableixen a la norma sobre pendents, estat del suport de la impermeabilització, col·locació de la 
làmina i de la protecció, així com la execució dels elements singulars, com juntes, desguassos, etc. 

Es recomana realitzar un control d’execució de la impermeabilització en fonaments cada 200 m2 
executats.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

K-02-01 Mitja jornada de tècnic especialista pel control prospectiu de l’execució de la impermeabilització 
en cobertes, terrasses i balcons, segons documentació tècnica del muntatge del sistema. 

Inclou desplaçament i informe de resultats.

350,00.-

K-02-02 Prova d’estanqueïtat al sistema impermeabilitzant de cobertes planes i/o inclinades, terrasses i 
balcons segons UNE 104416. 

Inclou desplaçament i informe de resultats.

No inclou preparatius per a la realització de la prova, obturació d’embornals i tampoc medis 
auxiliars tipus bastides, plataformes, grues, etc. 

650,00.-

COBERTES, TERRASSES I BALCONS (K-02-00)
En el cas de cobertes s’ha de realitzar 1 prova al final de la seva execució.

En el cas de terrasses i balcons de grans dimensions, es recomana fer una inspecció cada 250 
o 300 m2 aproximadament. Si les superfícies són més petites, es farà una inspecció cada 2 o 3 
elements. Cada inspecció representa mitja jornada de treball.



C/ Prat de la Creu 85, planta primera · AD500 ANDORRA LA VELLA

T 868055 · auxini@andorra.ad   

www.auxini.ad        

MEMBRE DE:

AUXINI
EMPRESA CONSTRUCTORA

Construir la ciutat del futur
Resoldre els desafiaments tecnològics més complexos en matèria de 
construcció de façanes i fusteria d’alumini és el motor que ens impulsa 
cada dia. Facilitar a enginyers, arquitectes i promotors immobiliaris els 
mitjans per materialitzar les seves ambicions i als industrials experts ens 
façanes, les eines per executar les solucions més tècniques i efectives.

WICONA ofereix sistemes d'alumini, fabricats amb alumini reciclat 
Hydro CIRCAL® per reduir al màxim la petjada de carboni, que compleixen 
de manera rigorosa els criteris més exigents i disposa d’una gama 
certificada Passive House per tal d’adaptar-se als climes més extrems.

www.wicona.es

© Wenzel

WICONA Andorra  210x297.indd   1WICONA Andorra  210x297.indd   1 29/8/22   13:0529/8/22   13:05



CONTEMPORANEÏTAT 
I EFICIÈNCIA

WICLINE 75 TOP DE WICONA,
LA FINESTRA CERTIFICADA MÉS SOSTENIBLE

Text:  redacció · Foto: ©Werner Huthmacher, Berlín

049L'ADV # ARQUITECTURA

Realitzada amb alumini Hydro CIRCAL®, de reduïda 
empremta de carboni, amb certificacions Passive 
House i Cradle to Cradle Silver, aquest sistema de 
WICONA es converteix en el millor aliat del medi 
ambient.

L'ecodisseny no és una moda, és una 
necessitat. I així ho entenen els experts 
del sector de la construcció. Arquitectes, 
enginyeries, constructores, promotores… 
tendeixen actualment a prescriure amb 
productes que siguin responsables 
mediambientalment. Perquè, 
com han repetit diferents 
experts, no hi ha cap altre 
planeta Terra, i la reacció no 
ha de ser tendència, sinó una 
obligació.

Amb certificats com Passive 
House es reconeix aquells 
projectes que tenen en compte 
l'entorn i procuren assegurar 
el màxim estalvi energètic possible a la 
seva construcció. I els tancaments tenen 
un paper fonamental en aquest estalvi 
energètic.

El disseny de la finestra WICLINE 75 TOP 
té un menor risc d'errors en la instal·lació 
que altres finestres similars, assegurant una 
fiabilitat més gran en les seves prestacions 
tèrmiques.

Sistema ETC 
Intelligence, l'eficiència 
energètica redefinida

Intelligence, que consisteix 
en una combinació de 
materials a la zona de 
trencament del pont tèrmic, 
es redueixen dràsticament 
les pèrdues de calor. 

Així, doncs, amb WICLINE 75, menys és 
més. Menys material, menor impacte sobre 
el medi ambient, però amb les millors 
prestacions del mercat. 

"L’ELECCIÓ D’UNA 
BONA FINESTRA ES 

TRADUEIX EN UN 
MILLOR AÏLLAMENT DE 

L’EDIFICI I, PER TANT, UN 
ÚS MENOR DE SISTEMES 

DE CLIMATITZACIÓ"

049L'ADV # ARQUITECTURA
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Text:  Redacció

El 23 de novembre tindrà lloc la visita a Andorra del gurú i 
conferenciant motivacional Victor Küppers, on oferirà la ponència 
“El poder de l’actitud”. Aquest speach amb caràcter formatiu, 
tractarà com af rontar el futur del sector immobiliari amb la 
millor actitud i entusiasme, en les possibilitats que tenen totes 
les persones, i en la importància de les actituds i valors personals 
per a desenvolupar l’enorme potencial del sector.

Aquest esdeveniment està patrocinat per 4 prestigioses marques 
internacionals: Duravit, Sicis, Grato i Toshiba; que aposten per la 
sostenibilitat, innovació i avantguarda tecnològica.

L'ADV # ARQUITECTURA052 L'ADV # CONFERÈNCIA052

Fundada l'any 1817 a 
Hornberg, al centre de la 
Selva Negra, Duravit està 
considerat actualment 
com un dels fabricants 
capdavanters de banys 
de disseny a tot el món. 
L'empresa és present 
a més de 130 països 
i es caracteritza per la 
innovació en el disseny 
original, l'aplicació de 
tecnologia intel·ligent i 
l'elevada qualitat. A través 
de la interacció de dissenys 
pioners, l'excel·lència 
sense concessions dels 
productes, un sentit agut 
de les necessitats humanes 
i un esperit empresarial 
responsable, Duravit 
treballa amb ambició per a 
millorar cada dia una mica 
la vida de les persones. 
Una mesura clau és la seva 
missió primordial de ser 
climàticament neutrals sense 
excepció per al 2045.

SICIS va néixer a Rávena el 
1987 a partir de la idea del 
fundador de modernitzar el 
paper del mosaic.
Des de llavors, SICIS ha 
afavorit la investigació 
artística i artesanal 
combinada amb una creixent 
experimentació, producció de 
nous materials i productes 
de revestiment innovadors 
amb excel·lents qualitats 
tècniques i estètiques. Això 

ha portat al desenvolupament 
de noves solucions 
transparents, sòlides, 
cromàtiques i decoratives 
amb un contingut tecnològic i 
estilístic avançat.
Com Vetrite, grans lloses de 
vidre decorat extremadament 
versàtils adequades per 
a revestiments interiors, 
façanes i parapets externs. 
La innovació és la paraula 
clau: les lloses han estat 
desenvolupades per integrar 
sistemes d'interruptors 
invisibles, miralls i també per 
produir energia fotovoltaica.
SICIS ara opera 
internacionalment amb una 
experiència específica que us 
permet cobrir i moblar cases 
particulars, bars, restaurants 
i hotels de luxe, així com 
exclusius spas, piscines i 
centres comercials.

Grato és una empresa 
espanyola d’abast 
internacional la filosofia 
del qual és la col·laboració 
amb professionals de 
l’arquitectura, disseny i 
interiorisme per a oferir 
solucions en fusta, tant a la 
promoció residencial com al 
sector hoteler. Basades en el 
roure europeu i, per tant, en 
una contrastada qualitat de 
base artesana, les solucions 
de Grato reuneixen els valors 
essencials de la companyia: 
aposta certificada per la 
sostenibilitat ambiental i un 
compromís amb la llibertat 

de l’usuari, oferint-li una 
completa personalització del 
producte final d’acord amb 
la seva pròpia creativitat 
estètica. El producte Grato 
es converteix en l’elecció 
natural. També proporciona, 
segons aquest ideari 
professional, paviments 
(Grato Floors), cuines (Grato 
Kitchens) i portes (Grato 
Doors) que permeten crear 
ambients confortables, 
elegants, eficients i 
diversos. La companyia ha 
experimentat una important 
expansió, gràcies a la seva 
combinació d’artesania 
i innovació, i a un servei 
postvenda d’alta qualitat.

Toshiba, és una coneguda 
companyia japonesa, 
dedicada a la fabricació 
d'aparells elèctrics i 
electrònics. Ofereix una 
àmplia experiència per a 
desenvolupar tecnologies 
de qualitat. La recerca i el 
desenvolupament prioritza 
dissenyar equips d'alta 
eficiència per raons de 
sostenibilitat i la urgència 
mediambiental. Aquest esforç 
redunda en el fet que els 
nous equips d'alta eficiència, 
ofereixen deu vegades 
més de potència de la que 
consumeixen, tant en aire 
condicionat per a habitatges 
i comerços (conegui els 
equips d'alta eficiència 
A+++) com en climatització 
industrial. 

UNA FINESTRA AL FUTUR DEL SECTOR IMMOBILIARI

EL PODER DE L’ACTITUD
CONFERÈNCIA FutuRE Andorra 2022

P A T R O C I N E N :

C O L · L A B O R E N : L'esdeveniment tindrà lloc el dia 23 de novembre, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.
Per assistir, cal reserva prèvia: future.andorra@gmail.com

Victor Küppers va néixer el 1970 a Eindhoven, 
Holanda, i actualment viu entre Camprodon i 
Barcelona. Doctorat en Humanitats i Llicenciat 
en Administració i Direcció d'Empreses, treballa 
com a consultor i formador a la Universitat 
Internacional de Catalunya i a la Universitat de 
Barcelona, a més de col·laborar amb col·legis 
i centres educatius. Després del seu pas com 
a vicepresident de Barna Consulting Group i 
Assistant Professor d'IESE, dedica el seu temps 
a investigar i desenvolupar nous mètodes per a 
transmetre la motivació de manera efectiva per a 
desenvolupar el potencial de cada persona. A les 
seves conferències, exposa de manera divertida, 
pràctica i emotiva les claus fonamentals per a 
desenvolupar el potencial de cada persona, les 
seves sessions giren al voltant de principis i 
valors humans, la importància de lluitar cada dia 
per a ser millor persona i la necessitat de viure 
amb alegria, il·lusió, entusiasme, generositat i 
grandesa la nostra vida personal i professional.



A cada stand, hi havien els 
nostres millors proveïdors 
en construcció, eines, roba 
i elements de seguretat: 
Spit-Paslode, Iridoi, Cevik, 
Milwaukee, Esab, Diadora, 
Illbruck, Apolo, etc.

Un dels espais més importants, 
va ser el furgó de Milwaukee, 
ple d’eines manuals i 
elèctriques, que van ser 
testades per un dels cossos 
de seguretat més importants 
que hi ha, el cos de bombers 
d’Andorra. Alguns dels seus 
integrants van visitar la fira, 
per poder provar aquestes 
novetats i assegurar-se així 
una feina el més efectiva i 
ràpida possible, en el futur 
pròxim.

Per al marc de la soldadura, la 
presència d’ESAB, va mostrar 
l’acció de la seva màquina de 
fil d’arc pulsat, però sempre 
protegits amb els seus 

EPIs  (Equips de Protecció 
Individuals) corresponents. 

En el cas de Diadora Utility, 
(una de les top del mercat en 
calçat de treball i seguretat), 
es van poder observar de molt 
a prop els nous models, els 
més lleugers que existeixen 
actualment. 

El fet de portar un calçat 
confortable, és i hauría de 
ser, una norma inamovible en 
el sector de la construcció, 
perquè el dia a dia a la feina 
sigui el més segur possible.

Per una altra banda, Spit-
Paslode, una altra de les grans 
marques d’eines del nostre 
sector, va oferir als assistents 
observar com s’utilitzen 
algunes d’elles, gràcies al 
Joaquim, el seu representant, 
gran professional que va 
explicar pas a pas les seves 
propietats. Els assistents, van 

tenir l’oportunitat de testar 
la màquina sobre l’acer i el 
formigó, entre altres, veient la 
clara efectivitat del mecanisme.

No podia faltar la presència 
d’Illbruck, amb una magnífica 
clase de l’aprofitament i 
acció correcta dels elements 
de segellat, per ser el més 
eficients energèticament que 
puguem.

Els expositors van mostrar una 
satisfacció molt gran, després 
de dos dies d’exposició, amb 
un bon resultat per a Bellacer, i 
per al seus clients.

Esperem que l’any vinent es 
repeteixi, per a compartir amb 
tothom els nous avenços. 
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FIRA

LA FIRA BELLACER
TEXT: ADV · FOTOS: ADV

El passat 20 i 21 de setembre es va celebrar la Fira anual de 
Bellacer.

Es van poder veure les novetats del mercat in situ, i també 
observar com algunes de les marques ens delectaven amb les 
demostracions de cada producte, sense oblidar un petit càtering 
diari per a tots els assistents.
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Els vídeos de les 
demostracions, 
a l’Instagram de 
Bellacer



Mavid va inaugurar una 
nova tradició amb aquest 
esdeveniment, que cada any 
agrupa les millors marques, 
les quals representen la 
ferreteria.

El passat 20, 21 i 22 de 
setembre va tenir lloc el 
certamen, on es podien 
descobrir les novetats 
tecnològiques, que poden 
ser utilitzades, tant per 
a particulars com a 
professionals més exigents.
Algunes de les marques 
que van participar en la 

exhibició van ser: Makita, 
Stanley, Mirka, Fischer, 
Husqvarna, DeWalt, entre 
d’altres, prestigioses firmes 
del sector industrial, que 
van tenir el suport dels 
tècnics, que van dissipar les 
qüestions i els dubtes dels 
clients.

Els assistents es van poder 
beneficiar de descomptes 
de fins a un 50% en la 
compra de material de les 
diferents marques que van 
participar.

Cal remarcar que 
ExpoMavid, va comptar 
amb exhibicions de tall i 
escultura amb motoserra del 
campió d’Europa.

Els expositors de les 
diferents marques estan 
molt agraïts per l’oportunitat 
que els ha brindat Mavid, 
on han pogut mostrar les 
tendències actuals.

Per concloure la fira, 
assistents i expositors 
van gaudir d’un magnífic 
càtering. 
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FIRA

8a FIRA EXPOMAVID

TEXT: ADV · FOTOS: ADV

Mavid, empresa de referència al Principat, amb més de 
45.000 productes, ha celebrat enguany la 8º exposició de la 
“Fira ExpoMavid”. 

Aquesta jornada, ha estat destinada a l’àmbit industrial, on 
els diferents professionals i marques han mostrat les seves novetats, amb 
diverses demostracions.



UN CONCURS, 
UNA OPORTUNITAT

Participar en concursos fora d’Andorra és una 
oportunitat per aprendre dels aspectes positius 
d’aquest tipus de competicions en al tres països on 
hi ha maneres de fer diferent.

Els concursos a l ’estranger són diferents,  ja sigui 
per la precisió en la def inició del programa, 
la composició eminentment tècnica del jurat , 
la documentació requerida, la competència, 
l ’oportunitat de col· laborar amb la resta d’estudis, 
o la remuneració.
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Text:  i fotos: ALTURA ARQUITECTES

Fa uns anys, vam realitzar un 
concurs per a dissenyar una 
escola a Suïssa, col·laborant 
amb l'arquitecta Eulàlia Badia. 
Allà són molt freqüents i tenen 
un gran ressò a la població 
perquè s’entén que als 
concursos el país s’hi juga el 
seu futur urbanístic i per tant s’hi 
destinen partides importants de 
mitjans i recursos econòmics. 

El jurat, a partir d’un programa 
i requeriments molt clars 
en el plec de bases, emet 
una crítica escrita ben 
justificada i argumentada 
del perquè de les decisions 
que pren. En conseqüència 
en el futur desenvolupament 
del projecte guanyador es 
té un gran respecte per la 
proposta presentada en el 
concurs essent pràcticament 
impensable fer modificacions 
o bé només modificacions 
puntuals i molt argumentades ja 
en el full de comentaris del jurat 
del concurs.

A part de les garanties que 
ofereixen, un altre fet destacat, 
és que a Suïssa els concursos 
es promouen no només 
des de les administracions 
públiques sinó que també 
hi ha un gran interès del 
sector privat en desenvolupar 
promocions a partir de 
concursos. L’administració 
entén que el nivell de qualitat 
de qualsevol proposta sorgida 
d’un concurs sempre serà 
superior i en benefici dels 
ciutadans de manera que les 
promocions privades a través 
del concurs poden gaudir de 
certes bonificacions com ara 
l'increment d'edificabilitat, 
etc... Sovint es tracta de grans 
promocions on la pròpia 
proposta urbanística forma 

part ja d’un primer concurs i 
posteriorment, en successius 
concursos es defineixen 
les edificacions. D’aquesta 
manera s’ha aconseguit 
que els interessos públics 
i privats conflueixin alhora 
que s’incrementa el nivell de 
qualitat de l’urbanisme i de 
l’arquitectura generant bons 
espais per a la ciutat.

Com a resultat final, els 
ciutadans tenen en gran 
valoració i consideració el 
treball i investigació que 
suposa cada concurs, ja 
que són conscients que s’hi 
està treballant com serà un 
nou espai o un edifici per a 
la ciutat en un futur proper. 
Finalment els concursos, a 
més d’extensos anàlisis de 
les propostes dels diferents 
participants, també tenen molta 
difusió amb publicacions i 
exposicions de gran qualitat.
 



Pel que fa a Catalunya, 
recentment hem participat al 
concurs d’un edifici al campus 
universitari de Diagonal-Besòs. 
A Catalunya, amb l’objectiu de 
l’agenda del desenvolupament 
sostenible 2030, en els 
concursos promoguts des de 
l’INCASÒL, la sostenibilitat té 
un pes molt important i ja no 
es parla només d’eficiència 
energètica (termes que 
únicament fan referència a la 
vida útil de l’edifici) sinó que es 
té en compte l’impacte ambiental 
de tot el cicle de vida de l’edifici. 

Així doncs, en aquests 
concursos sí que es valora 
en gran mesura la demanda 
energètica durant l’ús de l’edifici 
però a més s’hi afegeixen, i es 
valoren de manera quantificada, 
altres conceptes tals com 
el cost energètic en MJ, les 
emissions de CO2 o els kg de 
residus associats a cadascun 
dels materials o sistemes 
constructius utilitzats.
Aquest enfocament holístic 
en el cicle de vida de l’edifici 
garanteix una menor petjada 
ecològica de la nova construcció 

i el viratge de l’arquitectura vers 
l’ús de materials i de sistemes 
constructius que permetin la 
circularitat del cicle de vida dels 
materials i per tant, un ús més 
eficient dels recursos. 

La puntuació en el concurs 
d’aquests aspectes, a més, és 
completament quantificable 
de manera que la valoració 
d’aquests punts és purament 
tècnica i objectiva. 

Malgrat que, després de 
diverses fases, finalment vàrem 
obtenir un 2n premi al concurs, 
estem molt orgullosos d’haver 
obtingut la màxima puntuació 
en aquest apartat de la 
sostenibilitat.

Amb aquests dos exemples de 
diferents països en els quals 
hem pogut participar veiem com 
el disseny de la política i les 
característiques dels concursos 
pot esdevenir una oportunitat 
per tal de donar resposta a 
unes necessitats urbanístiques, 
socials, econòmiques i 
mediambientals canviants a 
través d’una arquitectura de 

gran qualitat. En els concursos 
escollim la llavor de l’arbre que 
volem tenir d’aquí uns anys i 
és per aquest motiu que cal 
seleccionar-la  i escollir-la a 
consciència i amb els recursos 
adients i necessaris.  El valor 
temps no es veu en contra, per 
la necessitat de la inauguració 
durant un mandat polític sinó 
que hi ha una visió a llarg termini 
on s’entén que cada mandat 
suma en una mateixa idea de 
progrés.

EL CONCURS DEL 
CAMPUS BESÒS

Des d’un inici la proposta 
parteix de l’ús responsable dels 
recursos fomentant l’economia 
circular, escollint materials i 
sistemes constructius en sec, 
saludables, de baix manteniment 
i de fàcil reposició. Per tal 
d’optimitzar l’ús dels sistemes 
constructius també s’ha tingut la 
voluntat d’implementar sistemes 
que compleixin dobles o triples 
funcions que, executades per 
separat, requereixen molts més 
recursos. 

Amb la mateixa voluntat 
d’optimització, volumètricament 
també s’ha buscat fer un 
edifici compacte i per tant s’ha 
configurat l’edifici utilitzant la 
posició dels pilars existents 
del soterrani (ja construït). La 
compacitat permet que l’edifici 
sigui un gran contenidor dins 
el qual s’hi distribueixen, al 
voltant d’un atri, els espais 
de treball. Es tracta d’una 
gran bombolla climàtica de 
funcionament passiu dins la 
qual s’hi organitzen espais 
tancats de treball privatiu 
(laboratoris secs, humits, de 
suport, despatxos, sales de 
reunions, etc.) que assoleixen 
independentment els seus 
requeriments ambientals sovint 
més rigorosos. 

El gran contenidor de la 
proposta no pretén definir 
una distribució o implantació 
específica del programa sinó 
que permet adequar-hi de 
manera flexible i adaptable 
diferents usos segons les 
necessitats futures.

01. Pati
02. Laboratori sec
03. Laboratori humit
04. Laboratori de suport (microscopia, espectrografia, cultius...)
05. Aules
06. Espais de relació
07. Nuclis humits
08. Passos instal·lacions
09. Vestibul · refugi
10. Muntants clima + elec. + V/D
11.Cambra instal·lacions elect. + V/D

O R D E N AC I Ó  I  F L E XI B I L I TAT  D ' U S O S
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Els espais independents de 
treball s’adossen sempre a la 
façana i tot i ser de fondària 
constant, poden tenir longituds 
variables. Les divisòries 
interiors s’han concebut com 
plafons lleugers fàcilment 
desmuntables i/o intercanviables 
per fer efectives i ràpides les 
possibles modificacions sense 
afectació dels usuaris de pisos 
adjacents. Tant l’estructura 
com les instal·lacions han estat 
dissenyades per permetre 
la flexibilitat de l’espai i 
l’adaptabilitat als nous usos. 
Els intersticis entre els diferents 
blocs de treball s’han pensat 
com espais de relació no 
ocupats per programa específic 
convertint-se en espais refugi 
que potencien les sinergies 
entre docents i professionals.

Tots els àmbits de circulació 
(escales, ascensors, passeres), 
serveis comuns i punts de 
trobada (vestíbul, terrasses, 
zones de treball compartides) 
giren al voltant de l’atri central, 
on les visuals des de qualsevol 
punt de vista guanyen una 
gran profunditat i emfatitza la 
pertinença al col·lectiu. Aquest 
és un element clau per a que 
l’edifici respiri i sigui confortable 
i saludable.

El conjunt de l’envolupant 
tèrmica de l’edifici està pensada 
des de l’estandardització i 
la repetició d’uns mòduls 
constructius de fusta que es van 
repetint en totes les façanes 
en diferents percentatges 
per tal d’adaptar-se tant als 
condicionants ambientals i 
climàtics com als propis usos de 
l’edifici.

Les dimensions dels mòduls 
responen a la reducció de les 
minves dels materials, la facilitat 
de la seva posta en obra i la 
flexibilitat en l’ús interior i en el 
manteniment de l’edifici.
El material bàsic és la fusta tant 
pel que fa als tancaments, els 
aïllaments o els revestiments pel 

01. Pilar de fusta d'avet 6x10
02. Balconera de pi roig
03. Remat de planxa d'acer galvanitzat
04. Biga de fusta d'avet 6x10
05. Pilar de fusta d'avet 6x10
06. Balconera de pi roig
07. Remat de planxa d'acer galvanitzat
08. Panell OSB classe II 15

09. Aïllament de fibres de fusta 2x5
10. Aïllament de fibres de fusta alta densitat 5
11. Enllatat de fusta de pi sobre rastrells 25x50
12. Revestiment de façana amb taules 
encadellades
13. Biga de fusta d'avet 6x10
14. Pilar de fusta d'avet 6x10
15. Panell OSB classe II 15

16. Aïllament de fibres de fusta 2x5
17. Aïllament de fibres de fusta alta densitat 5
18. Enllatat de fusta de pi sobre rastrells 25x50
19. Revestiment de façana amb taules 
encadellades
20. Remat de planxa d'acer galvanitzat

fet de tractar-se d’un material 
que pot ser reciclat i reciclable 
a més de ser un material amb 
uns millors índexs pel que 
fa a la reducció de l’impacte 
ambiental de l’edificació.

Estratègia bioclimàtica. 
Sistemes Passius - Entorn 
temperat

L’edifici s’ha dissenyat tenint 
en compte un volum de doble 
pell de manera que en el primer 
embolcall s’aconsegueixen 
unes condicions climàtiques 
que permeten minimitzar en 
gran mesura els requeriments 
energètics dels espais de 
treball que es troben dins 
dels segons embolcalls. Això 
s’aconsegueix mitjançant els 
següents sistemes passius: 
- Protecció de la radiació 
solar. El primer embolcall de 
l’edifici disposa d’elements de 
control solar mòbils, així com 
una coberta amb una pèrgola 
fotovoltaica que produirà un 
efecte d’ombra sobre l’edifici. 

- Ventilació natural 
intel·ligent. 
Es preveuen obertures a planta 
baixa, façanes i a la coberta, 
regulables en  funció de les 
condicions climàtiques exteriors 
i interiors, de forma que 
l’ambient de l’atri central (primer 
embolcall) sempre es trobi en 
millors condicions que les que 
hi hagi a l’exterior convertint-se 
en un espai de transició.

- Aprofitament de la 
geotèrmia.
Les obertures a planta baixa 
comentades a l’apartat anterior, 
capten l’aire a través d’uns 
pous canadencs (laberints de 
conductes soterrats en els 
jardins exteriors de l’edifici), de 
forma que l’aire té un intercanvi 
de temperatura amb el terreny 
previ a l’entrada a l’edifici que 
permet millorar-ne la temperatura 
d’entrada tant a l’hivern com a 
l’estiu. 
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-Les cobertes s’han concebut, 
sobretot, com recursos de 
responsabilitat urbana a l’hora 
de restituir la biodiversitat a la 
ciutat: són verdes amb espècies 
vegetals autòctones (minimitzen 
l’efecte illa de calor), i amb una 
granja d’insectes pol·linitzadors 
(papallones, espiadimonis i 
abelles) que garantiran una 
floració estacional de qualitat. 
Els aljubs d’aigua (que eviten la 

sobrecàrrega del clavegueram 
en episodis de pluja intensa) 
pel reg i les descàrregues dels 
inodors actuen alhora de “pila 
tèrmica” per temperar l’aire de 
ventilació de l’edifici. Són també 
un àmbit saludable pels usuaris 
que hi tindran un entorn amable 
i natural on descansar amb 
bones vistes

Sistemes Actius
Espais de treball

Mentre el confort climàtic 
de les zones compartides i 
espais de circulació de l’atri 
s’aconsegueix de manera 
plenament passiva, per arribar 
a assolir el nivell de confort 
i els requeriments d’ús dels 
espais de treball s’ha previst 
la utilització d’alguns sistemes 
actius que permeten assolir els 
objectius del programa:

- Connexió a la xarxa 
de climatització. L’edifici 
es connectarà a la xarxa 
municipal de climatització 
del districte. Aquest fet en si 
mateix constitueix un estalvi 
energètic donat que l’eficiència 
de la producció i transport 
de l’energia tèrmica a gran 
escala sempre és superior 
a la producció i distribució 
pròpia, amb l’afegit que la 
generació de la xarxa de 
Districlima és produïda en una 
part molt important, gràcies a 
l’aprofitament de l’excedent 
d’energia de la incineradora del 
Besòs.

- Recuperació de calor. 
Es proposen recuperadors 
rotatius de sorció, amb molt alt 
aprofitament de l’energia latent 
de l’aire expulsat.

- Acumulació d’energia. 
S’inclouen a l’edifici dos grans 
aljubs a les cobertes, que 
recolliran l’aigua de pluja (500 
m3). Aquests disposaran d’un 
sistema d’intercanvi d’energia 
amb l’aire ambient per mitjà 
d’unes bombes circuladores 
i uns radiadors, de forma que 
quan la temperatura exterior 
sigui alta, l’aire de ventilació 
pugui refrescar-se amb l’aigua 
continguda als aljubs abans de 
ser introduïda a l’edifici, mentre 
que durant la nit el procés serà 
invers. Quan la temperatura 
exterior baixi per sota de la 
temperatura de l’aigua dels 

aljubs, aquesta es podrà 
refredar per ser aprofitada al 
dia següent.

- Camp solar Fotovoltaic. 
Es disposa d’una pèrgola 
d’uns 900 m2 de superfície 
per muntar panells solars 

fotovoltaics a la coberta 
superior de l’edifici, que a més 
de produir energia elèctrica, 
tindrà un efecte favorable en 
la reducció de la radiació solar 
directa de la coberta i protegeix 
la vegetació de la pluja 
torrencial directa. 

21. Paviment porcel·lànic 60x60x0,8

22. Mòduls 60x60x3 Paviment registrable

23. Aïllament llana de roca

24. CLT 20cms

25. Biga alveolar 40 cms

26. Peus regulables h=40

27. Capa de terra vegetal

28. Geotèxtil

29. Llosa "filtrón"

30. Tubs PVC en alveols

31. CLT 20cms

32. Biga alveolar 40 cms

33. Peus regulables h=40

AUTORS: ALTURA, 2BMFG, ESTUDI BIGA

ASSESSORIA AMBIENTAL: SOCIETAT ORGÀNICA

ENGINYERIA: ARCBCN

INFOGRAFIA: GRAPH
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TEXT: JORDI LLOVERA/ENGINESA · FOTOS: ADV

Els criteris de sostenibilitat són un dels 
grans eixos d’Epizen, els quals han suposat 
un autèntic “repte”, en  paraules del 
doctor en enginyeria Jordi Llovera. “La 
sostenibilitat de l’immoble era la premissa, 

amb majúscules, que havien fixat els 
propietaris per al projecte”, assegura. El 
resultat de les actuacions és contundent: 
Epizen és el primer edifici d’Andorra amb 
zero emissions de diòxid de carboni. 

EPIZEN ANDORRA

EDIFICI AMB 
ZERO EMISSIONS

LA SOSTENIBILITAT, PREMISSA PRINCIPAL DEL DISSENY

067L'ADV # ARQUITECTURA/ENGINYERIA
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Per altra banda, cal ressaltar 
que a l’antic Punt de Trobada 
hi havia una caldera de gasoil 
per a calefacció i aigua calenta, 
i també unes màquines d’aire 
condicionat que funcionaven tot 
l’any i que servien per evacuar 
la calor generada pel  sistema 
d’il·luminació del centre. “L’aire 
condicionat extreu la calor d’un 
lloc i la llança al carrer. A l’antic 
edifici, al costat de la maquinària 
d’aire fred que tirava la calor al 
carrer hi havia una caldera de 
gasoil cremant per generar calor. 
Això des del punt de vista de la 
sostenibilitat és un despropòsit”, 
lamenta Llovera. 

Les obres per millorar l’estalvi 
energètic del complex s’han 
desenvolupat en diferents 
àmbits, començant per 
l’aïllament de façanes i 
cobertes. “S’han col·locat 30 
centímetres d’aïllament en tots 
els tancaments. Cal tenir en 
compte que a la instal·lació 
anterior no hi havia cap tipus 
d’aïllament enlloc”, indica el 
director d’innovació i eficiència 
energètica d’Enginesa. 

L'ADV # ARQUITECTURA/ENGINYERIA068

VISTES DE LA FAÇANA PRINCIPAL I LA SUD. TOTES LES FAÇANES VISTES DES DE LA CARRETERA GENERAL, S’HAN 
REVESTIT AMB TÈXTIL METÀLIC, I SE LI HAN ESCULPIT UNES IRREGULARITATS GEOMETRIQUES ORTOGONALS, 
SEGUINT LA LÍNIA CORPORATIVA DE LA MARCA.
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LA FAÇANA QUE QUEDA OCULTA, S’HA REVESTIT AMB UN SISTEMA SATE (SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR)

Per tal de pal·liar aquest 
malbaratament s’ha creat una 
xarxa de calor i de fred global a 
tot el centre i que fa una gestió 
conjunta de les necessitats 
energètiques de tot l’edifici, 
així treballa de forma molt més 
eficient. “Això vol dir que la 
calor que s’extreu d’una zona 
refrigerada no es llença, sinó 
que es trasllada a un punt on 
serà necessària: s’aprofita per 
a aigua calenta i la calefacció”, 

explica l’enginyer. Aquest 
sistema s’aplica tant a l’aire 
condicionat com a les cambres 
frigorífiques i congeladors del 
supermercat.

També s’han utilitzat per 
primera vegada a Andorra 
unes cambres frigorífiques 
que utilitzen com a gas dels 
compressors CO2, i que tenen 
una eficiència energètica molt 
superior a les tradicionals. 

És la darrera generació 
tecnològica d’aquestes 
màquines.

PRIMER EDIFICI D’ANDORRA A 

ACONSEGUIR ZERO EMISSIONS 

DE CO2

Si comparem les dades de 
despesa energètica d’Epizen 
amb les del Punt de Trobada, 
les xifres parlen per sí 
mateixes. “entre el consum 
de gasoil i electricitat el Punt 
de Trobada gastava a uns 
10 milions de kWh anuals”, 
assenyala Llovera.

“Actualment, en conjunt, estem 
per sota dels tres milions de 
kWh. Hi ha un estalvi d’energia 
d’un 71%”, ressalta l’enginyer. 

Pel que fa a emissions de CO2, 
aquesta comparativa és encara 
més espectacular. “Abans 
es produïen cada any 1.450 
tones de CO2, quasi quatre 
diàries, que suposa l’equivalent 
a vuit milions de quilòmetres  
de cotxe anuals. Avui, les 
emissions són zero. Aquest és 
el primer edifici d’Andorra a 
tenir zero emissions de CO2.” 
Aquest edifici és l’exemple 
a seguir pel sector de la 
construcció per lluitar contra el 
canvi climàtic.

MERCAT DE CRÈDITS DE 

CARBONI

Epizen serà el primer edifici 
d’Andorra a posar crèdits de 
carboni al mercat. La reducció 
d’emissions de CO2 es 
transformen en crèdits que es 
poden vendre a altres empreses 
que vulguin compensar la seva 
pròpia petjada mediambiental. 

Aquest procediment, fixat per 
la Llei d’Impuls de la Transició 
Energètica i del Canvi Climàtic, 
permetrà a Epizen ingressar 
uns 42.000 euros anuals 
suplementaris que ajudaran a 
l’amortització de les inversions 
fetes en sostenibilitat.

"LA CALOR QUE S’EXTREU 
D’UNA ZONA REFRIGERADA 

NO ES LLENÇA, SINÓ QUE 
S’APROFITA PER A GENERAR 

AIGUA CALENTA I LA 
CALEFACCIÓ"
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REDUCCIÓ DE CONTAMINACIÓ 

LUMÍNICA

Finalment, la contaminació 
lumínica també s’ha tingut en 
compte a l’hora de dissenyar 
l’enllumenat de la façana 
principal d’Epizen. 

Per aconseguir-ho, s’instal·la 
un sistema d’enllumenat tipus 
“mapping”, que començarà 
a funcionar al setembre. 

“La llum dels projectors 
es retallarà de forma que 
no sobrepassi el límits 
perimetrals de l’edifici, per 
adaptar-se a la forma irregular 
de la façana tèxtil. 

D’aquesta forma no es 
contaminarà lumínicament la 
muntanya que hi ha al darrera”, 
subratlla Jordi Llovera. “Aquest 
també ha estat un punt difícil 
de resoldre”, conclou.

EL CRITERI QUE S’HA SEGUIT EN LA GAMMA CROMÀTICA DE LA 
DECORACIÓ DE TOTS ELS ESPAIS -COM ELS APARCAMENTS O ELS 
ESPAIS COMUNS-, S’HA BASAT PER L’ELECCIÓ DELS DOS COLORS 
QUE INTEGREN LA IMATGE CORPORATIVA DE LA MARCA, EL BLAU I 
EL VERD.

072072 073L'ADV # ARQUITECTURA/ENGINYERIA
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ENERGIA RENOVABLE 

D’AUTOCONSUM PEL 2023

També està previst per 
principis d’any la instal·lació 
de col·lectors fotovoltaics a la 
coberta per produir una part del 
consum energètic de l’edifici. 
Tot plegat millora encara més la 
sostenibilitat del centre. 

PROJECTE: EPIZEN ANDORRA

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 

ENGINESA

CONSTRUCTORA: TP UNITAS 

074074
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL NOU EPIZEN ANDORRA

Av. Príncep Benlloch, 78 - 4t, 1a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra  · Tel./Fax +376 829 942 - Mòb. +376 352 945 · vitalconstruccions@andorra.ad

FERRO · ALUMINI · INOX  ·  FABRICACIÓ DE PORTES I AUTOMATISMES   ·  SERVEI DE MANTENIMENT
Fiter i Rossell 45, PB  · AD700 Escaldes-Engordany · Tel. 867 012 · Mob. 325 379 · serralleriaj.c@andorra.ad

SERRALLERIA JCJC 

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

ESPECIALISTES EN FAÇANES SATE

Av. Príncep Benlloch, 78 - 4t, 1a · AD500 Andorra la Vella · Principat d’Andorra  · Tel./Fax +376 829 942 - Mòb. +376 352 945 · vitalconstruccions@andorra.ad



✔ Un equip d’experts en la 
construcció al seu servei

✔ Reformes integrals o parcials de 
locals habitatges, locals comercials i 

despatxos

✔ Manteniment de pisos

✔ Acabats de qualitat

ASSESSORAMENT I PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Av. Sant Jaume, 28, 1r pis. AD700 Escaldes-Engordany

Telèfons: 860 720 i 863 012

administracio@totconstruccions.net

www.totconstruccionsandorra.net Empresa 
subministradora 
de la il·luminació,

la ventilació 
i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL NOU EPIZEN ANDORRA

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

ANYS
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Schindler

Prat de la Creu, 79-81

Edifi ci Les Granotes, baixos

AD500 Andorra la Vella

Tel. 806 445

www.schindler.com

Schindler

Prat de la Creu, 79-81

Edifi ci Les Granotes, baixos

AD500 Andorra la Vella

Tel. 806 445

www.schindler.com



www.bellacer.com

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

Av.de Rouillac 25 · Les Bons · AD200 ENCAMP

T 732 640 · F 732 642 · multiserveis@andorra.ad

www.multiserveiscoprincep.com

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

MOBILIARI URBÀ · BARRERES · TANCAMENTS FUSTA

APLICACIÓ DE TERRES DE CAUTXÚ DE SEGURETAT

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL · BARRERES

PINTURA ASFÀLTICA PER A TERRA, ASFALT, QUITRÀ I FORMIGÓ
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Afrontar la reforma exterior del 
Centre Comercial River plantejava la 
següent pregunta:

Com fer una façana de grans 
dimensions que sigui atractiva 
comercialment però, alhora, no 
resulti agressiva i s’integri en 
l’entorn?

Text: KF arquitectes · Fotos: Adv

087L'ADV # ARQUITECTURA

REFORMA EXTERIOR
DEL CENTRE COMERCIAL RIVER · SANT JULIÀ DE LÒRIA

TALLS 
    SOBRE UNA SUPERFÍCIE PLANA



Al 1958, el pintor i escultor 
Lucio Fontana presentava 
els seus famosos “talls”, una 
sèrie de teles on realitzava 
unes esquinçades amb 
ganivet, quan la pintura 
encara era fresca, sobre una 
base uniforme de color.

Els talls i perforacions 
centraven l’atenció i “obrien” 
una nova porta a l’espai de 
darrere del quadre.

Aquesta idea ens va fer 
pensar en proposar una 
façana que, a través de 
“talls” practicats sobre una 
superfície plana, s’adaptés a 
l’estructura i forma existents 
i s’aconseguís la imatge que 
estàvem buscant.

089L'ADV # ARQUITECTURAL'ADV088
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la presència de l’entrada 
principal. 

Els plans verticals són 
sempre blancs i els plans 
horitzontals vermells.

La superfície llisa polida 
de les planxes d’alumini 
lleugeres produeix durant 
el dia una sèrie de reflexos 
i ombres que redueixen 
l’impacte en l’entorn d’un 
volum tan gran.

La nova façana del River és 
un vestit fet a mida de les 
circumstàncies que implica 
l’actualització, remodelació i 
adaptació que experimenta el 
centre comercial.

El volum existent es modifica 
amb un revestiment lleuger 
de composite d’alumini 
que es plega formant una 
marquesina de manera 
que es potencia visualment 

L'ADV # ARQUITECTURA090
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La part superior es remata 
amb planxes de grans 
dimensions de “déployeé” 
que permeten el pas del 
fort vent i oculten la visió de 
les cobertes i els elements 
d’instal·lacions. 

Finalment un sòcol format 
per una fusteria d’altes 
prestacions sobre una base 
de granet negre de Zimbawe 
remata tot l’edifici i recull 
l’accés principal, les sortides 
d’emergència i els accessos 
secundaris.

De nit, unes lluminàries 
lineals de LED segueixen 
els plecs posant de relleu el 
volum de la façana i creant 
una il·luminació impactant 
però agradable.

Sobre aquests plans i salts 
de la façana es col·loquen els 
rètols de proximitat. 

El rètol de grans dimensions 
es reutilitza i es col·loca en la 
coberta.

L'ADV # ARQUITECTURA092
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«ELS PLANS 
VERTICALS SÓN 

SEMPRE BLANCS I ELS 
PLANS HORITZONTALS 

VERMELLS»

Cal destacar la rapidesa 
i precisió en que es van 
realitzar els treballs gràcies 
a l’excel·lent feina dels 
industrials i les encertades 
decisions dels promotors. 

PROJECTE: NOVA FAÇANA RIVER

SANT JULIÀ DE LÒRIA

FAÇANA REALITZADA PER SIEP 

ARQUITECTE: KF ARQUITECTES

095L'ADV # ARQUITECTURA



www.siepandorra.com

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

VIDRES   PERSIANES   FINESTRES   PORTES AUTOMÀTIQUES   FERRO   FAÇANES

S’ha modificat el volum 
existent, amb un revestiment 
lleuger de composite d’alumini 
que es plega, formant una 
marquesina. Així es potencia 
visualment l’entrada principal. 



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

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

DES DE 1971
+50 ANYS

    INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT: ELECTRICITAT, COMUNICACIONS I XARXES, ALARMES CONTRA INCENDI I SEGURETAT, EXTINTORS I ENERGIA SOLAR

Carrer de la Vena, 9 bis · Tel. 832 500 · Fax 832 555 · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra) · escoem@escoem.ad  ·  www.escoem.ad



EFICIÈNCIA i 
CONTEMPORANEÏTAT

CENTRE ESPORTIU SERRADELLS
ANDORRA LA VELLA

La piscina olímpica dels Serradells, principal centre 
aquàtic del país, a fi i efecte d’adaptar-se als nous temps, 
s’ha reformat a tots nivells, ja sigui normatiu, tècnic o 
estètic.

Una característica important ha estat posar molt èmfasi 
en crear un espai obert cap a l’exterior, de cara a conferir 
qualitat al mateix sense perjudicar el confort necessari 
en aquest tipus d’equipament, i aprofitar també les 
excel·lents visuals fruit de la seva ubicació.

Text:  ADSERÀ GROUP · Fotos: Adv
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Actualment ens trobem amb 
un edifici molt més eficient, 
amb un nivell que supera 
el reglament energètic 
existent.

Totes les xarxes de 
ventilació, aportació i retorn 
d’aigua, producció d’aigua 
calenta i tractament de 
les aigües, es troben en 
perfectes condicions.

0103L'ADV # ARQUITECTURA



Des de l’origen de l’edifici no 
s’havia realitzat una reforma 
tan important d’estructura, 
coberta, façanes, revestiments 
interiors, instal·lacions, etc., pel 
que podem dir que gairebé és 
nou, seguint els estàndards 
actuals en edificis públics 
d’aquest nivell.

L'ADV # ARQUITECTURA0104 L'ADV # ARQUITECTURA0104
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Externament s’ha 
projectat una façana 
que, degut a la gran 
superfície que té, no 
sigui monòtona i s’han 
buscat formes, colors, 
modelatges i composició 
dels finestrals que 
aportin diversitat formal 
i mobilitat al conjunt.

Sempre tenint en compte 
que, a la vegada, tingui 
poc manteniment, fet 
que s’ha solucionat amb 
un revestiment de xapa 
metàl·lica.

“S’HAN APROFITAT 
TAMBÉ LES 

EXCEL·LENTS VISUALS 
FRUIT DE LA SEVA 

UBICACIÓ”
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El tractament intern és molt 
auster, però contundent, on el 
que es vol destacar és l’aigua 
de la piscina, les platges de 
color blanc i les visuals cap a 
l’exterior. 

Els revestiments interns 
de color negre perden 
importància com a tals, 
potenciant les parts que es 
volen emfatitzar.

S’observa com els colors 
blanc i negre, tot i ser 
totalment contraposats, 
juguen el seu paper de 
forma conjunta, en un tot 
visual.

“LES BARANES 
ENVIDRIADES 

POTENCIEN LA DIRECCIÓ 
OCULAR DEL PÚBLIC 

VERS LA PISCINA”
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La graderia s’ha tractat 
pensant en que els 
espectadors gaudeixin 
el màxim possible de les 

visuals envers la piscina, 
punt neuràlgic de l’activitat, 
així totes les baranes són 
vidriades.

0110
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El resultat final, per a tots, tant 
usuaris com espectadors, és 
que l’actual piscina olímpica 
dels Serradells, no els deixa 
indiferents. 

PROJECTE: CENTRE ESPORTIU SERRADELLS

ANDORRA LA VELLA

ARQUITECTURA I ENGINYERIA: 

ADSERÀ GROUP i BAC ECG

CONSTRUCTORA COBERTA I INTERIOR PISCINA: 

LOCUBSA 

 

UNS GRANS FINESTRALS, AMB UNA COMPOSICIÓ GEOMÈTRICA I VISIBLES DESDE L’INTERIOR I LES FAÇANES 
EXTERIORS, DOTEN EL PROJECTE D’UN ASPECTE PERSONAL I APROFITEN LA LLUM NATURAL.





INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL CENTRE ESPORTIU SERRADELLS · ANDORRA LA VELLA

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

NOVA ZONA VERDA
TEXT: ESTHER PASCAL. PASCAL ARQUITECTURA/ADV · FOTOS: ADV · FIGURA: ESTHER PASCAL. PASCAL ARQUITECTURA

El nou Parc fluvial, és un nou espai 
públic de més de 2.500 metres quadrats, 
situat en una parcel·la que connecta 
amb el passeig del riu, i es troba a 
l’altura de l’avinguda Santa Coloma, 
al límit entre Andorra la Vella i Santa 
Coloma, a la vora dels camps de futbol 
de la Borda Mateu. Aquest projecte, 
suposa la primera fase d’un gran parc 
fluvial previst, i que s’estendrà fins al 
parc de la Serradora i la caserna de 
Bombers al llarg de tot el passeig del 
riu. L’objectiu és que Santa Coloma 
tingui un gran parc, d’una extensió d’uns 
20.000 metres quadrats, i que s’anirà 
desenvolupant per fases, amb l’objectiu 
de fer una parròquia amb espais 
amables, i millorar la qualitat de vida de 
tots els ciutadans amb amplies zones 
verdes.

0122
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El principal objectiu és de 
dotar al barri i a la resta de 
la trama urbana d’un parc 
destinat al esparsament dels 
nens, adolescents i usuaris 
en general i de trobar un lloc 
pel descans i connexió amb 
la naturalesa.

Per això s’ha decidit, 
sectoritzar virtualment el parc 
en dues zones. 

Per un costat, dotar a la zona 
del parc que dona al passeig 
del riu d’un espai molt 
natural, amb la incorporació 

d’arbres, arbusts i vegetació, 
amb mobiliari adequat pel 
descans, lectura i recolliment, 
amb bancs, llums i hamaques. 

I per un altre, en la zona més 
pròxima a les vivendes, s’ha 
dissenyat un nou equipament 

públic amb jocs infantils, i 
un espai exclusivament per 
a adolescents, que invita al 
moviment, a la socialització, a 
la companyia, a la igualtat i a 
la inclusió.

Així doncs, es reivindica la 
importància que nens i nenes 
necessiten espais de joc a on 
compartir el seu temps sense 
importar quines són les seves 
capacitats, on aprenguin a 
viure en igualtat.

S’ha proposat aconseguir 
una accessibilitat adequada 
al parc per a la inclusió dels 
nens i nenes, pares i mares, 
avis i àvies, persones amb 
mobilitat reduïda en un 
mateix espai de joc. 

0125L'ADV # ARQUITECTURA0124

ES SUMA UNA NOVA ZONA VERDA, ON LA POBLACIÓ TINDRÀ UN ESPAI PER A GAUDIR A L’AIRE 
LLIURE.
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"LA NOVA ZONA 
VERDA CONNECTA 

DE MANERA DIRECTA 
AMB EL PASSEIG DEL 

RIU.”
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Per això, s’han seleccionat 
jocs (el 50% del total) que 
compleixen amb els requisits 
de jocs accessibles/inclusius 
i s’han situat en el sector 
central (punt neuràlgic del 
parc), que conviuen en un 
continu amb la resta de 
jocs que completen els 
diferents valors i nivells de 
desafiament.

Tots els jocs, estan vinculats 
a través d’un camí, un 
paviment i una zona d’ombra 
que permet un recorregut o 
circuit.

El tractament de tot el parc 
s’ha estudiat per aconseguir 
l’accessibilitat universal i 
evitar el màxim possible les 
barreres arquitectòniques. 

Aquest objectiu s’ha 
aconseguit amb: banys públics 
adaptats, equipament de 
sanitaris adequats pels més 
petits, rampa i baranes a doble 
alçada, paviments de cautxú, 
de formigó imprès, asfalt i 
gespa natural sense vores, 
zones de descans i d’ombra en 
la zona de jocs, papereres per 
a la recollida selectiva i fonts 
d’aigua en diferents nivells.

El parc s’integra 
completament amb el 
passeig del riu, si bé tot 
l’ample que dona al riu és 
accessible, s’ha plantejat un 
accés preferent, dissenyat 
amb una àmplia rampa 
d’un 8% de pendent que 
permetrà salvar la diferència 
de nivell entre el passeig i 
el parc, sense condicionar 
l’accessibilitat al mateix. 

La resta de la zona que dona 
al riu estarà atalussada i 
enjardinada.

EL PARC FLUVIAL CONSTA DE DIFERENTS JOCS ENTRE ELS QUALS HI HA MOLTA VARIETAT, AMB 
L’OBJECTIU QUE ELS INFANTS ES RELACIONIN ENTRE ELLS, APRENGUIN A CONVIURE I A JUGAR EN 
HARMONIA, EN COMUNITAT, SENSE DISCRIMINAR A NINGÚ.

"ELS JOCS S’HAN 
TRIAT SEGONS 

DEMANDA, FETA 
EN UNA CONSULTA, 

DELS INFANTS  DE LA 
PARRÒQUIA."
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Dins d’aquesta zona 
delimitada entre els talussos 
i l’espai de jocs, es troben els 
bancs, tipus plaça, al voltant 
dels arbres, per acabar de 
configurar la zona d’estar, 
de lectura, de descans o 
simplement d’observació de 
la natura.

El parc està composat de 
tres “tendals”: un situat al mig 
de la zona de jocs, tractat 
amb un color neutre per no 
competir amb el gran colorit 
del paviment i dels propis 
jocs. El segon tendal es troba 
en un dels accessos del parc, 
de color morat i permeten 
emmarcar aquesta entrada. 

I el tercer és l'edifici 
dels banys, d'un aspecte 
geomètric i singular. 

La seva forma triangular, de 
color morat és igual que el 
del tendal d’accés i evoca 
el color de les fulles dels 
arbres a la primavera. S’ha 
tractat aquest edifici com un 
element més, integrat dins 
del mobiliari urbà del parc.

Quant a l’interior dels banys, 
es planteja una bateria de 
banys adaptats, tant a les 
persones adultes com als 
nens, així com a tota persona 
que tingui mobilitat reduïda.

"LA SEVA FORMA 
TRIANGULAR, DE COLOR 
MORAT ÉS IGUAL QUE EL 
DEL TENDAL D’ACCÉS I 

EVOCA EL COLOR DE LES 
FULLES DELS ARBRES A 

LA PRIMAVERA."
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L’elecció dels jocs s’ha donat 
en base a una llista que 
el comú ha facilitat de les 
demandes dels nens de la 
parròquia. 

Destacar que és un dels 
primers parcs del país que 
incorpora un espai destinat al 
parkour, per a adolescents.

Al costat del nou parc 
fluvial s’ha habilitat un nou 
aparcament de rotació 
amb prop d’un centenar 
de places, on es posarà 
en marxa una prova pilot 
per oferir la possibilitat 
a les persones que 
treballen a Andorra la Vella 
d’estacionar-hi durant 

l’horari laboral a un preu 
molt reduït, i accedir al 
centre de la parròquia en 
transport públic o a peu. 

L’OBJECTIU DE LA PROVA PILOT DE L’APARCAMENT DISSUASIU, SITUAT AL COSTAT DEL PARC, ÉS 
REDUIR EL VOLUM DE VEHICLES AL CENTRE DE LA PARRÒQUIA.
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El projecte ha ampliat i reformat l’espai del Parc Central que 
anteriorment ocupava “La Central”, el Servei de Joventut del 
Comú d’Andorra la Vella. L’obra de conversió en el Centre d’Art 
ha estat sufragada pel Comú, que n’ha cedit l’ús al Ministeri de 
Cultura del Govern perquè el gestioni com a sala permanent 
d’exposicions. Marc Monegal, de l’estudi MM Arquitectura, ens 
descriu els objectius que van prioritzar en la realització del 
projecte.

CRITERIS 
FUNCIONALS I COMPOSITIUS

CENTRE D’ART · ANDORRA LA VELLA

Text:  MARC MONEGAL MM ARQUITECTURA · Fotos: Adv/ MARC MONEGAL MM ARQUITECTURA
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mateix material – pedra rústica 
– per a crear un basament 
que enllaci directament amb la 
imatge de l'edifici preexistent.

Donada la necessitat de l’ús de 
l'edifici – exposició artística – 
tot el volum queda pràcticament 
tancat a l'exterior i solament 
s’ha dotat a aquest, d’algunes 
obertures puntuals, que pugin 
fer que el visitant, des de 
l’interior, enllaci visualment amb 
l’exterior. 

Com s’ha dit, l’edifici es troba 
ubicat al mig d’un parc, i 
enteníem que la necessitat de 
incorporar aquest, d’alguna 
forma, al recorregut artístic, 
era primordial. Això si, sempre 
amb obertures amb orientació a 
nord, per alterar mínimament, el 
control lumínic de les diferents 
sales. 

1. VOLUM ARQUITECTÒNIC

Un dels primers plantejaments 
per a aquest projecte ha estat 
la de dotar a la volumetria 
d’aquesta ampliació, d’una 
component arquitectònica que 
tingues per si mateixa algun 

tipus de singularització, que 
definís, a través de la volumetria 
de l'edifici, l’ús principal del 
mateix. 

Per aquest motiu, la volumetria 
de la part d’edifici que s’aprofita, 
pràcticament resta inalterada i 

és en canvi, a la zona ampliada, 
on es proposa l’arquitectura 
més singular i representativa. 

Es treballa amb materials de 
colors clars per donar-li el 
màxim de lleugeresa però per 
altra banda, també es manté el 

“LA COMPOSICIÓ 
DOTA A L’EDIFICI 

D’UNA IMATGE 
CARACTERÍSTICA, 

PERSONAL I 
EMBLEMÀTICA”
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que les conformin siguin les 
veritables protagonistes de 
l'espai.

Aquesta recerca de la calidesa, 
també s’ha fet, i de forma molt 
important, a través del treball 
amb la llum natural i l’artificial. 

3.  PROGRAMA FUNCIONAL

El tercer punt a desenvolupar 
dins de la proposta és la 
d'interpretar, de la forma més 
eficient possible, la distribució 
del programa de necessitats 
per aquest espai d’exposició, 
i principalment, dotar-lo d'un 
esquema de circulacions clar. 
Bàsicament és per aquest últim 
motiu, que s’ha volgut prioritzar 
la ubicació dels diferents usos, 
en funció d’aquest recorregut 
artístic. 

La visita al centre, comença 
sempre per un costat de 
l'edifici, avança pels diferents 
espais expositius, arriba, més 
o menys al mig de la visita, a 
l'espai d’exposició principal 
– nova sala – i acaba, amb 
una sortida específica, just 
per la façana oposada a la de 
l’entrada. 

El que s’ha intentat també, 
és que els diferent espais 
annexes, com ara magatzems, 
locals d'instal·lacions, banys 
,etc...marquin amb la seva 

volumetria, els diferents espais 
d’aquest recorregut però 
quedant totalment fora d’aquest 
i pràcticament “invisibles” a 
l'espectador de les exposicions.

4. ESTALVI ENERGÈTIC

Per últim, el darrer objectiu 
principal de la proposta, fa 
referència a les solucions 
d’estalvi i producció energètica, 
per obtenir, a la fi, un edifici 
(amb la part a reformar inclosa) 
des del punt de vista energètic, 
totalment sostenible. Ja sigui 
per la utilització de sistemes 
passius com dinàmics.

Pel que fa a l’estalvi, s’ha 
proposat un edifici amb 
una gran capacitat, a nivell 
d’aïllament passiu. 

Ja sigui amb la definició del 
gruix als elements opacs com 
al tractament i composició de 
les poques superfícies vidriades 
que es proposen. També s’han 
projectat aquests tancaments 
amb una gran cura al moment 
de controlar l’aparició de 
possibles ponts tèrmics.

També s’ha treballat la 
volumetria de la façana 
principal de l’ampliació, perquè 
des d’ella mateixa ja es realitzi   
– mitjançant la seva opacitat– 
un control solar, passiu, 
adequat.

Pel que fa a la producció 
energètica, el que s’ha realitzat 
bàsicament, es substituir 
totalment l’antic sistema 
de calefacció elèctrica, per 
un sistema renovable de 
climatització per aerotèrmia.

Per descomptat, que també s’ha 
dissenyat l’edifici d’ampliació 
amb tots els elements de 
domòtica bàsica, control 
automàtic i centralitzat de 
l’enllumenat exterior i interior, 
previsió de reciclatge d’aigües 
de pluja i grises, etc...

5. LA PELL

Coberta
En aquest projecte, la coberta 
de l’ampliació s’ha proposat 
com un element de molta 
rellevància i, juntament amb la 
façana, de molt protagonisme. 
Pel contrari, la coberta de la 
rehabilitació, s’ha deixat com 
un element força neutre i que 
pràcticament tindrà un aspecte 
molt semblant a l'actual.

A la coberta existent, sols 
s’ha realitzat una intervenció, 
a nivell de les capes que la 
composen, per actualitzar el 
seu comportament tèrmic. 
Això vol dir que tota la coberta 
existent ha augmentat de gruix 
però la seva imatge exterior ha 
restat igual. 

Donada la impossibilitat de 
donar a l'edifici existent més 
alçada, ha estat a la zona 
ampliada, on s’ha implementat 
una major alçada per dotar al 
nou espai de unes proporcions 
més adequades per l’exposició 
d’obres d’art.

2. CALIDESSA I IL·LUMINACIÓ

El segon objectiu principal de 
la proposta, era la de potenciar 
i incidir en un caràcter més 
“càlid” de l'edifici. Pensàvem 
que al edifici actual, tot i la seva 

imatge “rústica” li podia mancar 
una expressió més càlida, i la 
proposta realitzada, mitjançant 
la incorporació de diversos 
nous materials a les façanes, ho 
mirà de compensar. Materials 
de colors més lluminosos i a la 
vegada de caràcter més lleuger, 
han mirat de millorar l’edifici en 
aquest aspecte. És bàsicament 
per aquest motiu, que s’ha 
escollit com a revestiment 
principal de la façana de la 
zona ampliada, un peça de 
porcellànic de color beig, amb 
diferents tons, que embolcalla 
per complert, també la zona de 

la coberta, l’edifici. Això pel que 
fa a la part exterior.

Pel que fa a l'interior es 
proposen simples revestiments 
de cartró-guix, pintats també 
amb colors clars al sostres 
per dotar al màxim l’espai 
de lluminositat, combinats, 
puntualment, amb alguns 
elements de fusta natural, 
també de colors clars. Tot i això, 
la imatge final de l'interior, és 
més aviat fosca, per possibilitar 
un ambient de recolliment 
per gaudir de les diverses 
exposicions i on les obres d’art 
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" "NUM LIGNIS IPIENT PLIT 
QUI NUM NATEM NONSE 

NONECAE RUMENIS 
VENDIA VOLORRO 

ENIHILL ORIBUS SERSPER 
ISQUOST, TE NULLABO.
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Després de desmuntar-la, 
s’ha tornat a posar el mateix 
revestiment de llosa que hi 
havia a l’origen.

Solament s’ha variat la seva 
geometria al seu extrem est, ja 
que s’ha passat d’una coberta 
de quatre aigües a una de tres.

Pel que fa a la coberta de la 
part ampliada, es recupera la 
idea de quatre aigües però amb 
la introducció d’un element en 
forma de llucana central que 
li dona un caràcter singular 
a tot el conjunt. La principal 
característica d’aquesta zona 
de l’edifici (ampliació) es que 

0144

s’ha realitzat amb un acabat 
igual al de les noves façanes, 
per poder donar, així, al nou 
edifici, un únic tipus de pell i 
aconseguir d’aquesta forma, la 
imatge singular i característica 
desitjada.

Finalment, entre les dues 
parts d’edifici (nou i antic), 
s’ha realitzat una petita part de 
transició, amb coberta plana. 
Aquest, solament servirà per 
poder col·locar de forma adient, 
els aparells de climatització que 
han d’anar a l’exterior. 

Façanes
La façana de l’edifici, com quasi 
la totalitat de la resta d’elements 
de la proposta, consta de dues 
parts, una per la part rehabilitada 
i un altre per l’ampliació. Pel que 
fa a la part reformada, la seva 
façana ha quedat pràcticament 
igual que a l’origen, ja que tota 

la reforma s’ha fet per l’interior 
amb trasdossats de cartró-guix 
amb aïllament. L’acabat exterior 
de l'edifici, és el mateix que a 
l'inici, amb pedra rústica del 
país. Els buits de les obertures 
també s’han deixat igual que 
els originals i solament s’ha 
modificat realment la façana, a 
la part de la cantonada sud-est, 
on s’ha realitzat la nova entrada. 
Això si, s’ha anul·lat la majoria 
de les finestres per un tema 
de control expositiu de l’espai 
interior i a la zona de l’entrada 
principal, s’ha realitzat una 
nova obertura amb una petita 
cancel·la de vidre en forma de 
volum cap a l'exterior. 

L’actual entrada, per la 
cantonada nord-oest, s’ha 
mantingut com a l’origen i 
serveix per a realitzar la sortida 
de l’edifici.

Pel que fa a la pell exterior de 
façana de l’ampliació, aquesta és 
de material porcellànic, com s’ha 
dit, de diferents tons de color 
beig clar, col·locat amb diferents 
inclinacions respecte al pla 
horitzontal. Aquesta disposició, 
serveix per dotar a l’edifici, d’una 
imatge de lleugeresa, dinamisme 
i lluminositat a la vegada que 
dona a  l’equipament cultural 
una imatge característica, 
personal i d’alguna forma 
emblemàtica. 
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NOVA EXPERIÈNCIA 
D’ALTA MUNTANYA

LA COMA · GRANDVALIRA RESORTS

Aquesta primavera, el Restaurant 
de La Coma d’Arcalís ha inaugurat 
amb una nova imatge gràcies a 
la reforma interior que ha permès 
adequar les diferents zones en 
espais més diàfans i reservats. 

El projecte ha potenciat la 
immillorable localització i l’entorn 
en el que es troba, convertint 
l’interior en un espai càlid i 
confortable per als seus usuaris, 
combinant l’estil contemporani i 
rústic de muntanya. 

Text:  Redacció/ A-SIMETRIC/VILASTUDIO · Fotos: Adv
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«LA FUSTA 
REUTILITZADA, LES 

TONALITATS CÀLIDES 
I ELS ELEMENTS 

DECORATIUS 
S’INTEGREN EN 

L’ENTORN»

L’objectiu de l’encàrrec va ser 
reformar la cuina i la planta 
primera del restaurant de 
forma integral. 

En la intervenció s’han 
mantingut tots els elements 
estructurals interiors (pilars) i 
s’han enderrocat la resta per 
redistribuir tota la superfície 
de nou amb dos espais: la 
cuina de 120m2 i la zona 
de restaurant amb 224m2, 
així com actualitzar tota la 
decoració i il·luminació. El 
temps d’execució ha estat tot 
un repte, portant-se a terme la 
reforma en dos mesos.

L’intervenció i canvi de 
concepte de cuina, així com el 
servei que es volia donar, ha 
permès dissenyar una cuina 
molt diàfana i oberta, amb una 

zona de cocció i de preparació 
de plats centralitzada on al 
voltant es situen les zones de 
recolzament. 

S’ha adaptat a la practicitat, 
funcionalitat i comoditat 
d’utilització dels treballadors. 

La divisòria entre l’espai 
de cuina i la pròpia sala de 
restaurant, tota revestida amb 
fusta reutilitzada, té integrades 
les portes d’entrada i sortida 
de cambrers, aconseguint 
una circulació ordenada en el 
servei. 

L’objectiu principal ha estat 
aconseguir que el client final 
gaudeixi d’una experiència 
culinària i alhora tenir un 
moment de desconnexió i 
descans. 
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La zona de restaurant 
s’organitza en forma de “L”, 
en el punt de nexe entre 
els dos extrems, s’hi situa 
l’accés principal amb la zona 
de rebuda de clients, la barra 
de begudes i una zona de 
chill-out davant de la llar de 
foc. Les sales de restaurant 

s’obren a les vistes del 
paisatge exterior, amb grans 
tancaments de vidre per 
gaudir de l’entorn i la natura. 
Els quals han permès, amb la 
seva composició, millorar les 
condicions tèrmiques interiors 
i fent l’edifici més eficient 
energèticament. 

Tot l’espai s’ha projectat 
seguint el mateix llenguatge, 
amb materials nobles i 
tonalitats càlides. 

La fusta reutilitzada és la 
principal protagonista del 
projecte, amb el qual s’han 
dissenyat elements fixes 
singulars en els diferents 
espais, com són les 
prestatgeries i el moble de 
la llar de foc. La barra de 
begudes revestida amb una 
rajola manual vitrificada de 
color verd oliva simbolitza un 
viatge al passat.

Per tal de donar confort 
acústic, s’ha revestit el 
paviment amb una moqueta 
tècnica amb tons neutres, 
seguint el mateix llenguatge 
que tots els elements i 
materials del projecte. Aquests 
evoquen a un espai càlid, 
atemporal, contemporani i 
rústic al mateix temps. La 
il·luminació natural i tècnica 
juga un paper important en 
els diferents espais, creant 
ambients lumínics que aporten 
versatilitat i aconsegueixen 
crear la sensació “d’estar com 
a casa”.
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Els elements de decoració 
tèxtil combinen estampats 
florals i vegetals per 
"naturalitzar" l'espai interior 
i tenir relació directa amb 
l’entorn de muntanya. 

Els grans tancaments de vidre 
són una connexió directa amb 
l’espai exterior que permeten 
integrar-nos completament 
amb l’entorn en el que ens 
trobem. 

Cada racó del restaurant 
ens transporta a un viatge al 
passat d’Andorra i a la vida a la 
muntanya; la col·lecció de fotos 
en blanc i negre cedides pel 
Sr.Pere Riba, un conjunt d’olles 
antigues de coure i estris de 
cuina, aquarel·les de flors del 
bosc, vaixelles de ceràmica, 
esquís i pals de l’època...
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"LA COMA S’HA 
CONVERTIT EN UN 

OASI DE RELAX 
I CONFORT AMB 

UN ESTIL RÚSTIC I 
CONTEMPORANI"

La il·luminació juga un paper 
important en el projecte. Mitjançant 
focus amb carrils de sostre 
es poden crear ambients que 
permeten diferenciar els espais 
combinant làmpades de disseny 
singular com la Disa de Coderch, la 
TMM de Santa&Cole o la clàssica 
Cesta de Milà. 

Tot el sistema d’il·luminació és de 
baix consum energètic i regulable 
que combina llums ambientals 
de sostre i paret amb càlides 
làmpades de disseny. 
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Ficat volenda vel ipsunditate ped 
quo tectius.
Erectae volum, suntem labo. Us 
nest quis dere vendae qui volenis 
magnatibus inctur?
Itas endem. Ehent acesenihicim 
sin cus et faccusa ditempor 
sitaestiae esti conseque nullam 
autem hicturibus ut quos nobis 
apeditatem receped mod eium 
hariberibus, conseruptae. Incilig 

PROJECTE: RESTAURANT LA COMA

GRANDVALIRA RESORTS

ARQUITECTURA: A/SIMETRIC ARQUITECTURA. 

MERITXELL CATALINAS SUBIRANA

INTERIORISME: VILASTUDIO. SÒNIA VILA VILÀ

PROJECT MANAGEMENT: VILA ASSOCIATS

CONSTRUCTORA: EDICOM

El projecte també ha tingut 
en compte una nova imatge 
en l’interior dels banys de 
la planta segona, dotant 
aquest espai de neutralitat, 
modernitat i elegància, seguint 
el llenguatge del projecte amb 
tons càlids i un divertit paper 
pintat amb motius salvatges.

Gaudir d’una experiència 
culinària i de descans ha estat 
l’objectiu principal del projecte, 
donant d'una nova imatge al 
Restaurant de La Coma d’Arcalís, 
amb un nou espai diàfan, rústic 
i contemporani que s’obre a 
l’exterior i ens remet a la vida de 
muntanya. 
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INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA COMA D’ARCALÍS

Cuines · Buffets · Paraments · VinotecaCuines · Buffets · Paraments · Vinoteca
Terravella 22, Baixos
AD500 Andorra la Vella

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

agència
COMUNICACIÓ
DISSENY GRÀFIC
BRANDING

OFFLINE
ONLINE
   XARXES SOCIALS
   WEB

INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
DE LA COMA D’ARCALÍS



PRESERVAR I DIGNIFICAR 
UNA TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA

ERA DEL RAFEL · ESCALDES-ENGORDANY

L’Era del Rafel és un bon exemple de la manera d’entendre 
l’arquitectura del nostre despatx. El projecte neix de 
la necessitat de reconversió d’una borda tradicional 
andorrana en un habitatge rural destinat a lloguer 
turístic. I és aquesta necessitat, a través de la qual trobem 
l’oportunitat per expressar el nostre punt de vista sobre 
el concepte de rehabilitar, sempre des de la perspectiva 
andorrana, i de com treballar sobre un element 
arquitectònic complex alhora que tant propi del nostre 
país.

Text: NAUDI ARQUITECTURA · Fotos:  NAUDI ARQUITECTURA/ADV

0167L'ADV # ARQUITECTURAL'ADV # ARQUITECTURA0166



L'ADV # ARQUITECTURA0168 0169L'ADV # ARQUITECTURA

Comencem a treballar en una 

edificació que havia esdevingut 

en un estat de ruïna degut 

al canvi d’ofici de la família 

propietària, que feia dècades 

que l’agricultura i la ramaderia 

ja no era el seu mètode de 

sustentació econòmic. 

Per tant, s’esdevenen una sèrie 

de preguntes essencials, la 

resposta de les quals serviran 

de punts de partida sobre els 

quins desenvolupar el projecte: 

quin sentit té mantenir el 

paller i la cort, amb les seves 

menjadores, quan ja no hi ha 

bestiar per alimentar ni herba 

que emmagatzemar i, sobretot, 

com casar el nou ús previst per 

tal de permetre la manutenció 

de la borda en un estat similar 

a l’original? 

Mai hem pretès que el projecte 

tingués tractament de “museu”, 

sempre hem defugit de 

mantenir o inclús incorporar 

elements que no s’adeqüen al 

nou ús previst, simplement per 

simular “lo rústic”, de manera 

gratuïta, tal i com es porta 

fent en tantes reformes en un 

context similar a aquest.

La reforma sempre planteja 

un repte addicional des de la 

visió del projectista, més encara 

quan es tracta d’un element 

arquitectònic singular de la nostra 

societat, que 

parla per sí 

sòl d’una 

manera de 

viure que 

ara ens 

queda tant 

lluny. Si la 

masia és l’edificació característica 

del món rural de la Catalunya 

central i mediterrània, la borda 

és el paradigma de l’arquitectura 

vernacular del Pirineu i, per 

extensió: l’andorrana.

Per tant, entenem que és una 

qüestió de responsabilitat actuar 

des del nostre ofici per preservar 

i dignificar tant rellevant tipologia 

edificatòria. I d’aquesta premissa 

essencial parteix el 

desenvolupament 

d’aquest projecte, 

que restaura 

i aprofita tots 

els elements 

constructius 

originaris, tant en 

la seva disposició original com 

en una reubicació estratègica, 

emprant sistemes constructius 

tradicionals i recorrent als 

materials propis dels nostres 

entorns.

“ELS MURS DE 
SOSTENIMENT DE LES 
FEIXES LIMÍTROFES, 
S’HAN CONFORMAT 

SEGUINT LA TÈCNICA DE 
LA PEDRA SECA” 

ALÇAT EST
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D’aquesta manera i a tall 
d’exemple, s’han aprofitat 
portes, mentre altres 
fustes s’han destinat per 
a la formalització de nous 
elements, i allà on no s’han 
pogut aprofitar, han servit 
d’encofrat per, almenys, deixar 
la seva petjada en el grafisme 
del formigó, que alhora l’hi 
permet dialogar amb elements 
tradicionals, sense entrar en 
conflicte amb ells. 

La bigueria, llates, posts i 
entisellat que conformen 
la coberta, provenen de 
l’aprofitament forestal de 
boscos del Pirineu, al temps 
que la pedra de façana 
respecta l’original, tant per 
l’origen com per la seva 
disposició i rejuntat, en aquells 
murs que s’han hagut de refer. 

Paral·lelament, els murs de 
sosteniment de les feixes 
limítrofes que s’han executat, 
s’han conformat seguint la 
tècnica de la pedra seca. 

PLANTA 1a
0171L'ADV # ARQUITECTURA



Un altre element característic 
com l’estripagecs, tot i ser de 
nova creació car l’edificació 
original n’era carent, s’ha 
materialitzat recorrent als 
sistemes tradicionals: el picat 
d’acer forjat en calent. 

Sempre, buscant reutilitzar 
materials i, quan això no ha estat 
possible s’ha fet ús de materials 
típics i de proximitat, sempre a 
la recerca de l’aspecte original i 
minimitzant la petjada ecològica 
del procés constructiu. 

En aquest mateix sentit, també 
s’ha treballat amb mà d’obra 
local, rebutjant la prefabricació 
i la contractació d’empreses i 
industrials forans.

El seguit d’actuacions realitzades 
han estat, en la seva majoria, 
d’aquestes que es poden 
considerar “d’acupuntura”, les 
quines són poc vistoses però en 
la seva globalitat conformen un 
conjunt consistent i coherent 
amb el discurs arquitectònic 
buscat. 

0173L'ADV # ARQUITECTURA

SECCIÓ TRANSVERSAL
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ARQUITECTURA: NAUDI ARQUITECTURA

CONSTRUCTORA:  ESPAI 2 

Totes aquestes actuacions 
i manera de projectar són 
de mal entendre per a la 
majoria de propietats, que 
moltes vegades no són 
conscients del valor altre que 
l’econòmic d’un determinat 
patrimoni que els hi ha estat 
atribuït i acaben desfigurant 
l’herència arquitectònica 
andorrana, a vegades per 
motius especulatius i d’altres 
per simple desconeixement o 
incultura. 

En aquest cas, la propietat 
no solament és conscient 
de la importància de 
preservar el seu patrimoni tot 
respectant-ne la morfologia 
original sinó que han tingut 
la sensibilitat suficient per 
entendre el projecte i participar 
directament de les decisions 
projectuals.

El que ha permès la 
materialització no només de la 
reforma en sí i de donar una 
nova utilitat a un edifici que 
havia quedat en desús, i que 
d’altra manera estava destinat 
a la ruïna, sinó de plasmar 
una manera d’entendre la 
rehabilitació des del més 
profund respecte pel nostre 
llegat arquitectònic. 

"LA BORDA ÉS EL 
PARADIGMA DE 

L’ARQUITECTURA 
VERNACULAR DEL 

PIRINEU"
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS ERA DEL RAFEL · ENGORDANY

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

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

Carrer Pau Casals, 11, 4-4. AD500 Andorra la Vella  ·  Tel. (+376) 831 610 · espai2@andorra.ad



RACIONALISME
EDIFICI DOCTOR CARDELÚS · ANDORRA LA VELLA

L’edifci Dr. Cardelús ubicat al centre d’Andorra la Vella, 
gaudeix d’una orientació i vistes immillorables. Les 
bones vistes a les valls i la llum solar són els dos trets 
remarcables del conjunt de pisos.

S’ha realitzat la façana principal podent escollir la zona de 
les terrasses sense afectar a l’esperit i disseny principal, 
d’aquesta manera cada propietari ha pogut personalitzar 
el seu habitatge depenent de les seves necessitats.

Text:  Redacció · Fotos: Adv
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L’edifici s’ha adaptat 
en la seva totalitat a la 
normativa actual d’eficiència 
energètica, accessibilitat, 
incendis, fibra i il·luminació, 
tot això sense deixar de 
banda la bona distribució i 
l’estètica general.

Un punt important en 
aquesta construcció va ser 
salvar el nivell freàtic de la 
parcel·la, i adaptar l’estructura 
i l’envolvent dels soterranis 
a aquest requeriment 
hidrològic. 

Tot aquest procés 
es va portar a terme 
amb l’assessorament 
d’especialistes en el tema 
d’impermeabilitzacions.

Les baranes dels balcons 
són de vidre, per alleugerir la 
façana, i dotar de més llum 
i transparència els diferents 
espais dels habitatges.

En la zona dels garatges, 
s’ha optat per una tonalitat 
blava per donar èmfasi a la 
lluminositat de l’espai.
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"UN PUNT IMPORTANT 
VA SER EL NIVELL 

FREÀTIC: L’ESTRUCTURA 
I L’ENVOLVENT DELS 
SOTERRANIS ES VAN 
HAVER D’ADAPTAR"
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Les cuines s’han dissenyat 
a demanda de l’estil de cada 
usuari. 

L’element que coincideix en 
totes elles és el paviment, 
amb gres porcellànic de color 
gris. 

Hi ha dos tipus de cuina: 
unes són obertes, compartint 
espai amb la zona del 
menjador, i les altres 
són tancades amb porta 
corredissa incorporada. 

Estan totalment equipades 
amb electrodomèstics.

L’edifici compta amb dues 
façanes per a poder il·luminar 
les estances principals, la sala 
d’estar, el menjador, la cuina i 
el dormitori principal. 

S’han realitzat el màxim 
d’obertures i s’ha creat un pati 
interior de grans dimensions, 
per a poder il·luminar la resta 
de zones secundàries, els 
dormitoris.

ELS TANCAMENTS SÓN DE 
QUALITAT, S’HAN UTILITZAT 
ENERGIES RENOVABLES, I 
L’ORIENTACIÓ DEL HABITATGES 
OPTIMITZA LA LLUM SOLAR.

"L’EDIFICI COMPTA 
AMB UNA UBICACIÓ 

EXCEL·LENT, AL MIG DEL 
CENTRE COMERCIAL DE 

LA CAPITAL"
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S’ha optat per una gamma 
cromàtica de grisos, tant en 
la façana, les zones comuns 
i l’interior dels habitatges, 
tots ells són diàfans i molt 
lluminosos, degut als grans 
finestrals que tenen. El 
menjador es separa de la 
resta de la casa amb portes 
corredisses de color blanc, 

que proporcionen versatilitat, 
lluminositat i amplitud.

El paviment és de parquet, 
aportant molta calidesa i 
confort.

La il·luminació es basa en 
diversos punts de llum molt 
concrets, creant un ambient 
acollidor i tranquil.

"LA LLUM DEL 
SOL ÉS LA 

PROTAGONISTA 
EN AQUESTS 
HABITATGES"
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Mitjançant la cogeneració 
s’aconsegueix un doble 
objectiu: la producció 
d’electricitat, de la que 
Andorra n’és deficitària, i la 
producció de calor, que serà 
distribuïda a través d’una 

xarxa urbana a Andorra la 
Vella.

A cada habitatge s’ha 
diferenciat amb molta cura la 
zona de dia i la zona de nit, 
per aportar a cada espai més 
privacitat. 

L’edifici incorpora la novetat 
de FedaEcoterm, un sistema 
que utilitza els residus per 
produir electricitat i energia 
tèrmica per proveir de 
calefacció i aigua calenta 
sanitària els habitatges. 

Aquest projecte de 
cogeneració, iniciativa de 
Feda, millorarà l’aprofitament 
energètic del centre de 
tractament de residus 
d’Andorra. 

0187

ELS ARMARIS DE LES HABITACIONS SÓN DE LA MARCA CARRÉ, 
LACATS BLANCS, I CAL DESTACAR QUE TOTS ELS ACABATS SÓN 
DE QUALITAT.
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PROJECTE: EDIFICI DR. CARDELÚS

ANDORRA LA VELLA

ARQUITECTURA: LAURA SÁNCHEZ · ARQUISA

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS BARCA

Les portes lacades blanques 
incorporen un sistema 
d’insonorització al pany, 
aportant així un màxim 
confort als usuaris.

La protagonista del projecte 
és la llum solar -present tot el 
dia-, que juntament amb les 
vistes, fan de l’edifici un lloc 
ideal per viure.

Els banys són sencills 
i funcionals amb taulell 
de fusta, per donar 
continuitat a l’estètica 
de l’habitatge.
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Carrer de la Unió, 9 Esc. A 1er 1a | Escaldes-Engordany
+376 733 340 | +376 333 340

laura.arquisa@gmail.com

A R Q U I S A
D e s p a t x  d ’ A r q u i t e c t u r a  S á n c h e z

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

EMPRESA CONSTRUCTORA EDIFICI Dr. CARDELÚS



SERVEIS D’ELECTRICITAT I MANTENIMENT

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

AD500, Santa Coloma · Andorra
electricitatnem@gmail.com 

 T +376 60 88 61 · T +376 34 91 62

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL EDIFICI DR. CARDELÚS · ANDORRA LA VELLA

AV. SANTA COLOMA 60

ANDORRA LA VELLA 

AD500 ANDORRA 

T +376 807085

tresestudi@tresestudi.com 

www.tresestudi.com

Feel  the designFeel  the design

PORTES I ARMARIS  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:



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL EDIFICI DR. CARDELÚS · ANDORRA LA VELLA

www.bellacer.com

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

BIGUES
I ACER CORRUGAT

2
5

0
9

0
9

0
9

C/ De les Escoles 33 Local 2 · T +376 655 412 · AD700 Escaldes Engordany - Andorra · krehabit@gmail.com

P ORTES  ·  PAR QUETS  I  REVEST IMENTS  ·  CU INES  ·  BANYS  ·  F INESTRES  ·  MOBI L IAR I  A  MIDA

www.krehabit.com

Creació d'espais
Instal.lació de 

paviments de fusta, 
vinils, laminats i/o 

ceràmics. Projectes 
personalitzats i a 

mida.

Rehabilitació 
d'espais

Reformes d'espais. 
Aïllament de l'espai, 

tèrmic i acústic 
per una millora de 
qualitat de vida.

Pressupost a 
mida

Ens adaptem a les 
teves necessitats. 

Creem espais 
professionals al 

millor preu.

Reformes Integrals
Adapta el teu espai a 
les teves necessitats. 
Façanes ventilades, 

cuines, banys, 
mobiliari...
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Ubicat a la zona d’Hort de Godí a Encamp, 
aquest àtic situat al mig de la muntanya, on 
molts anys enrere els isards feien vida, ha estat 
reformat i moblat, evocant l’efecte Komorebi. 

L’Ursula i la Yanina, d’Akkurat interiors i 
responsables del projecte, ens expliquen 
el concepte i com s’ha plasmat en aquest 
habitatge.

Text:  Redacció · Fotos: Adv

K O M O R E B I
R E H A B I L I T A C I Ó  D ’ U N A  V I V E N D A  A  H O R T  D E  G O D Í  ·  E N C A M P
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A més, l’immoble té tres 
plantes d’aparcament soter-
rani i trasters.

En els vestíbuls i les esca-
les, se’ls ha donat un acabat 
elegant i de tendència, amb 
el paviment de granet negre 
polit, el panelat de fusta en 
les parets integrant les por-

0199L'ADV # ARQUITECTURA

L’efecte Komorebi és un 
concepte japonès que significa 
“els raigs del sol que es filtren 
entre les fulles dels arbres” i 
l’estudi d’interiors Akkurat, ha 
agafat la inspiració d’aquest 
terme filosòfic per a realitzar el 
projecte. 

Aquest fil conductor s’utilitza, 
per exemple, a l’espai del saló, 
zona de descans i contemplació, 
on s’han col·locat a les parets 
uns panells de fusta natural 
amb tires led ocultes que 
banyen amb llum la paret, que 
representen els raigs de sol 
traspassant els racons dels 
arbres. 

Aquesta idea es va reproduint 
al llarg de tota la proposta 
d’interiorisme.

La reforma és total. S’han 
canviat els paviments i els 
revestiments de les rajoles 
dels banys, s’ha eliminat el fals 
sostre per a donar sensació 
d’amplitud visual i realçar les 
aigües de la teulada, i a més, 
s'han enderrocat les parets 
inicials, que delimitaven la cuina 
i el passadís, donant lloc a un 
espai molt més obert i funcional.

Les tonalitats escollides tenen 
una base blanca i beix, que es 
combina amb la fusta, material 
simbòlic del país dels Pirineus 
en el qual habitem. 

Aquest arranjament ideal de 
colors, es trenca amb elements 
puntuals en negre, a la 
lluminària i alguna aixeta.

L'ADV # INTERIORISME0198 0199
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«S’OPTIMITZA L’ESPAI, 
CREANT UNA GRAN 

ZONA DIÀFANA 
FORMADA PER LA 

CUINA, EL MENJADOR, 
LA SALA D’ESTAR I EL 

DISTRIBUÏDOR»

0201



"LA TONALITAT 
BLANCA DE LA 

CUINA DOTA 
L’ESPAI DE LLUM I 

AMPLITUD"

L'ADV # INTERIORISME0202

Pel que fa al programa 
funcional, només accedir 
a l’habitatge s’observa un 
espai entreobert entre cuina, 
menjador i saló, però s’ha 
aconseguit que la cuina no 
es vegi en la seva totalitat, 
creant una divisòria que per 
un costat dona al menjador 
i per l’altre envolta les 
columnes del frigorífic, el forn 
i el rebost. 

La cuina és monocromàtica 
amb tonalitat blanca, a petició 
del client, per crear un ambient 
tranquil i acollidor.

S'ha instal·lat una cortina 
enrotllable de color beix a la 
cuina per atenuar la llum solar .

Les zones de dia i de nit estan 
molt ben diferenciades. 

0203L’ADV # INTERIORISME
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Per aquesta raó, al llarg 
de tot el passadís s’han 
dissenyat armaris encastats, 
de dimensions considerables, 
alguns segueixen la continuïtat 
de la paret, i d’altres 

incorporen portes mirall, dotant 
de més amplitud els espais, i 
creant  un efecte linial. L’única 
porta que queda al descobert, 
és el bany dels nens, que alhora 
és el de cortesia.

Al costat esquerre de l’entrada 
principal hi ha un passadís 
que et guia a la zona de 
descans i als banys. En aquest 
element, s’han revestit les 
parets i les portes pivotants 
amb panells de fusta lacada, 
en tons terrosos càlids, que 
emmarquen el recorregut del 
passadís, una solució funcional 
i original; a més, evoca les 
diferents amplades i alçades 
dels arbres del bosc.

Aquesta és una de les parts 
importants del projecte, ja 
que una de les premisses 
de la propietat, era la 
necessitat de molt espai per a 
emmagatzemar. 

0205L’ADV # INTERIORISME
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Per exemple, la cortina del saló 
és de color gris fosc i contrasta 
amb el beix dels coixins, creant 
un equilibri de tonalitats.  

Cal remarcar que el sòl 
incorpora sistema radiant a 
tot l’habitatge, oferint confort i 
comoditat, sobretot els mesos 
on la temperatura és més baixa, 

i dotant-lo d'una alta eficiència 
energètica.

En l’àmbit de sistemes de 
control, s’ha instal·lat una funció 
domòtica molt efectiva, que 
permet controlar la lluminària, 
la calefacció i les persianes des 
del telèfon mòbil.

Mitjançant el sistema de 
domòtica, es pot controlar la 
intensitat de la il·luminació.

El tèxtil és un dels elements 
més importants, perquè ha de 
perdurar al llarg del temps i 
dota als espais de calidesa i 
elegància. 

En aquest projecte, s’ha 
escollit el teixit adequat a 
cada espai, depenent de la 
funció que es desenvolupa a 
l’estança. 



Les zones humides, s’han 
dissenyat tenint en compte les 
necessitats de cada usuari. 

El bany dels nens, que també 
és el dels convidats, és 
funcional, però amb elements 
colorits. Una part de la paret 
està revestida amb rajola de 
gran format, d’aspecte divertit i 
original, amb un estampat tipus 
conffeti, de colors negre, marró 
i blanc. A la resta s’ha aplicat 
microciment d’un dels tons de 
la rajola, creant així sintonia en 
l’ambient. 

Al bany de la suite, en canvi, 
s’ha creat un ambient zen, 
tornant a representar de nou, 
la sensació d’estar rodejat de 
natura, al bosc; revestint les 
parets amb panells de diferents 
dimensions. S’ha instal·lat una 
llum led zenital darrere de la 
banyera, que retroil·lumina 
el revestiment amb textures 
orgàniques.

Es tracta d’una reforma, on 
s’ha dotat a la vivenda de més 
aire, llum i ocupació conscient i 
harmònica de l’espai. 

L’estudi d’Akkurat Interiors és 
singular, i aquesta singularitat 
és reflexa en les seves 
propostes. 

«LES LLUMS ZENITALS 
RETROIL·LUMINADES 

REALCEN LES 
TEXTURES 

ORGÀNIQUES DE LA 
PARET»

PROJECTE: REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA 

A HORT DE GODÍ · ENCAMP

INTERIORISME: AKKURAT

CONSTRUCTORA: 

PROFESSIONALS DE LA VIVENDA 

L'ADV # INTERIORISME0208 0209L’ADV # INTERIORISME



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA A HORT DE GODÍ A ENCAMP PER AKKURAT

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

EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR 
DE LA REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA A HORT DE GODÍ A ENCAMP PER AKKURAT

AV. JOAN MARTÍ, 36 AD200 ENCAMP
T 833 936 M 324 896

professionalsvivenda@andorra.ad

Avda. Meritxell, 92 AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

+376 870 300           www.cca.ad 

Avda. Meritxell, 92 AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

+376 870 300           www.cca.ad 



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA A HORT DE GODÍ A ENCAMP PER AKKURAT

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

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

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

Urgències 24h

Les Costes 12, 
AD500 Andorra la vella 
+376 722 964
info@solsconfort.com
www.solsconfort.com 

Av. del Fener, 22 · Baixos · AD700 Escaldes-Engordany · T 863 220  ·  ifoc@andorra.ad  ·  www.ifocandorra.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA A HORT DE GODÍ A ENCAMP PER AKKURAT

Ctra. dels Cortals
 Mag. Parrot
AD200 ENCAMP

Tel. +376 833 620
marbre-jesus@andorra.ad
www.marbresjesus.com

Creativitat i elegància al bany, 
amb les noves aixetes Adagio 
Per al benestar dels usuaris #SomJocor

Banys

Ctra. de Vila - Edifici Assecador, baixos, local 1 - VILA - AD200 ENCAMP
Tel. +376 626842 · fustlencaix@hotmail.com



REFORMA D’UNA VIVENDA A LA PLETA DEL TARTER

RESTYLING 
AMB GRISOS

Us presentem una reforma integral a càrrec de la 
interiorista Laura Torres. Es tracta d’un apartament 
situat a la pleta del Tarter, a Canillo, destinat al lloguer 
turístic, i que pot allotjar grups d’entre 8 i 10 persones, en 
diferents habitacions. L’aspecte de l’apartament defineix 
la muntanya amb el recurs de la fusta, com a element 
simbòlic del país andorrà, amb un toc cool.

Text: Redacció  ·   Fotos: ADV

0217L'ADV # INTERIORISME

«LA FUSTA ÉS 
L’ELEMENT 

PRINCIPAL, I EVOCA 
LA MUNTANYA DEL 

NOSTRE PAÍS»
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UNA GRAN LLAR DE FOC DISSENYADA AMB FERRO, COLOR GRIS 
COBALT, I PART CENTRAL DE LA SALA D’ESTAR, ON TOT GIRA AL 
SEU VOLTANT, AMB ELEMENTS NATURALS COM CATIFES DE PELL, 
ESCORCES D’ARBRES I COIXINS PELUTS DECORATIUS.

La casa s’estructura de manera 
concèntrica, al voltant d’una gran 
sala d’estar, i aquesta zona la 
composen: el menjador, el saló, la 
cuina i l’illa que pertany a la sala 
d’estar. 

Aquesta, incorpora un gran 
sofà gris al centre, punt de 
retrobament dels usuaris, i la 
llar de foc, actor fonamental en 
l’espai principal, dissenyada amb 
ferro que contrasta amb la pedra 
original. 

No es pot concebre una casa de 
muntanya sense aquest element, 
que pren protagonisme tan a 
nivell decoratiu com funcional.

A l’espai del menjador, trobem una 
gran taula de ferro feta a mida, en 
la que se li ha aplicat microciment 
al sobre. 

Les cadires de color gris clar, 
segueixen la idea interior de la 
gamma cromàtica de la resta de 
la casa. 

Abans de la intervenció, 
l’apartament estava format per 
espais foscos, i s’ha renovat 
dotant de caràcter propi les 
diferents estances, amb un estil 
rústic de muntanya, contrastat 
amb elements del mobiliari de 
color gris.

0218

«UNA GRAN TAULA 
AMB UN ASPECTE 

INDUSTRIAL, COM A 
PUNT DE REUNIÓ PELS 

HOSTES»
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Enfront d’aquesta àrea, el 
menjador, i a tocar de la cuina, 
s’ha afegit un mòdul a mode 
d’illa, que actua com a punt de 
retrobament social.

A petició del client, la fusta 
és l’element principal de tot el 
projecte. 

Per una banda trobem la fusta 
estructural i el paviment, que 
amb pintura adquireix una 
tonalitat gris. 

Per l’altra, la fusta antiga 
recuperada s’ha utilitzat per 
crear el mobiliari de nova 
creació.

A la cuina no s’ha modificat 
el concepte de distribució, 
però s’han canviat els mobles, 
revestits amb la mateixa fusta 
que la resta de l’immoble, 
dotant-la de continuïtat. Els 
electrodomèstics d’acer 
inoxidable estan incorporats en 
aquesta linealitat.

0221L'ADV # INTERIORISME
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A la zona de nit, les tres 
habitacions es situen 
perimetralment respecte a la 
zona del menjador. La suite és 
de grans dimensions i incorpora 
el concepte loft, amb la zona de 
bany separada únicament per un 
petit mur de microciment. 

Els elements dels banys són de 
color negre per aportar un toc 
distintiu a les zones humides.

En el briefing inicial es va 
demandar que la casa tingués 

com a fil conductor el color gris, i 
els diferents materials segueixen 
aquest principi: oscil·len entre 
grisos clars, foscos i negres, 
creant un bon contrast en els 
diferents espais. 

Les parets estan pintades amb 
estocat decoratiu gris, seguint 
la mateixa tonalitat que tot 
l’interiorisme.

El tèxtil de tota la llar és de 
color gris i blanc, combinat amb 
elements naturals d’estil de 

muntanya, com per exemple les 
escorces dels arbres.

Pel que fa a la il·luminació, 
trobem dos estils diferents. Per 
un costat, llums càlides tipus 
focus, que són la lluminària 
general de tot l’habitatge. I 
per un altre, tires led com a 
il·luminació indirecta i concreta, 
que aporta una sensació 
acollidora i de tranquil·litat. 
Ambdós tipus de lluminària 
conviuen de forma harmònica i 
són de baix consum.

0223

EL BANY DE LA SUITE, OBERT AL DORMITORI, ÉS ORIGINAL I 
REFLECTEIX A LA PERFECCIÓ L’ESTIL QUE S’HA BUSCAT, TRADICIÓ 
I AVANTGUARDA.

L'ADV # INTERIORISME0222



L'ADV # ARQUITECTURA0224 L'ADV # ARQUITECTURA0224

PROJECTE:  REFORMA D’UNA VIVENDA A LA PLETA DEL TARTER

INTERIORISME: LAURA TORRES

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS BELMIRO

0225L’ADV # INTERIORISME0224

L'altra habitació incorpora llit 
de matrimoni, decorat amb 
estampat a quadres, que 
remarca la tradició. 

La tercera habitació la conforma 
una llitera amb dos llits dobles, 
amb un caràcter informal, 

on poden descansar quatre 
persones.

Es tracta doncs d’un projecte on 
conviu la fusta com a element 
tradicional, i el color gris del 
microciment o el ferro com a 
símbol de contemporaneïtat. 

«EL GRIS DE LA PARET 
CONTRASTA AMB LA 

FUSTA TRACTADA 
DEL CAPÇAL, 

RETROIL·LUMINAT AMB 
LED»



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR
DE LA REFORMA D’UNA VIVENDA A LA PLETA DEL TARTER PER LAURA TORRES

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REFORMA D’UNA VIVENDA A LA PLETA DEL TARTER PER LAURA TORRES

Av. Tarragona, 34 · Andorra la Vella · T +376 860 934

INVERTIR EN CONFORT, ÉS INVERTIR EN SALUT

T 362 373 · construccionsbelmiro@yahoo.es
 

EMPRESA CONSTRUCTORA
BELMIRO

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

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

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



L'ADV # INTERIORISME0228

REHABILITACIÓ D’UNA BORDA A SA CALMA
ESCALDES-ENGORDANY

COMUNICACIÓ VISUAL

TEXT: REDACCIÓ, PEP CAMPENY · FOTOS: ADV

Pep Campeny ens presenta un projecte de 
rehabilitació, seguint els seus preceptes innovadors. 

Situada al casc antic d’Engordany, es tracta d’una 
borda antiga, la tradicional construcció austera 
d’alta muntanya, que s’ha renovat seguint criteris 
de contemporaneïtat, sostenibilitat i minimalisme.

0229L'ADV # INTERIORISME
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L’habitatge incorpora 3 plantes 
amb espais comuns, per així 
afavorir la comunicació en 
cada una d’elles. S’ha reservat 
la planta del garatge per a 
col·locar una zona de bugaderia 
i una altra destinada a les 
instal·lacions.

L’encàrrec de la propietat, 
parteix de la necessitat de crear 

un habitatge atractiu i alhora 
funcional, amb un grup objectiu 
ampli, prioritzant la qualitat i un 
interiorisme compromès amb la 
sostenibilitat.

En paviments i revestiments 
s’ha utilitzat fusta natural, 
element tradicional i simbòlic de 
l’arquitectura i l’interiorisme del 
nostre país.

DES DEL CARRER, A L’HABITATGE S’ACCEDEIX DIRECTAMENT A UNA 
ÀMPLIA ESTANÇA, QUE INTEGRA LA CUINA, LA SALA D’ESTAR I UN BANY DE 
CORTESIA, REVESTIT AMB FUSTA. S’HA JUGAT AMB LA IL·LUMINACIÓ LED, 
CREANT MOTIUS LINEALS.

0231L'ADV # INTERIORISME



L’ESTIL 
MINIMALISTA 
EVOCA LA 
CLAREDAT I LA 
SENZILLESA 
DELS 
DIFERENTS 
ELEMENTS DE 
L’HABITATGE. 

LA CREACIÓ 
D’ESPAIS 
OBERTS ON 
FLUEIX LA 
COMUNICACIÓ 
VISUAL.

ESPAIS 
DIÀFANS 
VERTEBRATS 
PER UNA 
ESCALA DE 
FUSTA AMB 
BARANA DE 
VIDRE. 

EN REFERÈNCIA 
A L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, 
S'HA EQUIPAT 
L’HABITATGE 
D’UN SISTEMA 
DE BIOMASSA, 
QUE NODREIX 
TANT AL 
SISTEMA DE 
CALEFACCIÓ 
COM A L’ACS 
(AIGUA 
CALENTA 
SANITÀRIA).

Antigament les bordes 
comptaven amb poques 
finestres, ja que al no haver-hi 
aïllaments, quantes menys 
obertures, menys fred. Abans de 
la intervenció, els espais eren 
foscos, per això s’ha creat una 

atmosfera clara i lluminosa, on 
els espais comuns adquireixen 
protagonisme.

El mobiliari de la cuina és 
de color negre, aportant un 
aspecte sobri i avantguardista.

L'ADV # INTERIORISME0232



S’han triat materials que 
ofereixen continuïtat a les 
diferents estances, creant un 
diàleg més fluid, mitjançant 
divisòries de vidre i fusta. 

A més, s’han eliminat les 
distribucions caòtiques existents 

que responen a criteris i 
formules del passat, generant 
espais amplis i funcionals. 

Als banys de tota la llar s’ha 
aplicat microciment i el moble 

és de fusta, seguint amb la 
materialitat fonamental de tota 
la rehabilitació, aportant un toc 
tradicional i de muntanya.

"PETITS ELEMENTS DE 
COLOR NEGRE QUE 

APORTEN CONTRAST I 
CONTEMPORANEÏTAT"

0235L'ADV # INTERIORISME0234

A LES HABITACIONS HI HA MOLT ESPAI D’EMMAGATZEMATGE: TOTES LES PORTES DELS ARMARIS SÓN DE FUSTA, 
EVOCANT L’ESTIL DE MUNTANYA QUE ES BUSCA EN EL PROJECTE.



ommolorrum eaque site 
nessitis sit es esciatquiae 
simaion natur?

Ga. Sinusdam hiliberovidi 
deligen dipitia musapie 
ndaero omniscil ipsundi 
tationsecum inum eate 
demporerio. Nam, officieni 
alignat volupta tquiant.

Un privilegi és la ubicació, 
des d’on poder observar 
la capital en tot el seu 
resplendor, oferint 
unes vistes nocturnes 
espectaculars.

El sistema d’il·luminació format 
per tires de llum led encastades, 
ordenen l’espai i atorguen 
personalitat als diferents 
materials utilitzats, dotant de 
llum un espai, a priori fosc, 
per l’impossibilitat de crear 
obertures a l’exterior, ja que es 
tracta d’un immoble catalogat. 
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PROJECTE: REHABILITACIÓ DE CASA A SA CALMA 

· ESCALDES-ENGORDANY

INTERIORISME: PEP CAMPENY

CONSTRUCTORA: AC CONSTRUCCIONS 

Campeny
Creació d’espais

La Closa - 6, Xalet Aglà
AD300 Ordino - Llorts

+376 326 335
pep@pepcampeny.com @ campenypepinteriorista

"L’ORIENTACIÓ 
I LES VISTES, 

PROPORCIONEN 
VALOR A 

L’HABITATGE"



Av. de Joan Martí 45
AD200 Encamp · Andorra

acconstruccions@hotmail.com

M +376 334731  ·  T +376 830586

INTERIORISME I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE LA REHABILITACIÓ D’UNA  BORDA A SA CALMA PER PEP CAMPENY

Campeny
Creació d’espais

La Closa - 6, Xalet Aglà
AD300 Ordino - Llorts

+376 326 335
pep@pepcampeny.com

@ campenypepinteriorista

Av. de Joan Martí 45
AD200 Encamp · Andorra

acconstruccions@hotmail.com

M +376 334731  ·  T +376 830586

C/ de la Tartera, Camp Riberaygua s/n
AD500 Santa Coloma

Mòb. +376 630 351 · Tel. +376 720 013
c.unio@andorra.ad · www.cristalleriesunio.com

 



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

COMPLETAMENT 
REINVENTAT 724 124
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REHABILITACIÓ D’UNA  BORDA A SA CALMA PER PEP CAMPENY

Bonaventura Riberaygua 49, 1-2 · AD500 Andorra la Vella · ANDORRA
M +376 638 507 · duarte@renowattandorra.com

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

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

ANDORRAN 
LIFESTYLE

Des de fa uns anys, 
l’hotel Anyós Park s’està 
reformant i actualitzant 
pel que fa a les habitacions 
i les zones comuns 
en diferents fases. La 
interiorista andorrana Laura 
Torres, responsable del 

projecte, ha volgut donar 
èmfasi, evocant en el projecte d’interiorisme, trets 
d’identitat representatius d’Andorra.

Text: Redacció  ·   Fotos: ADV



L'ADV # INTERIORISME0244

L’hotel Anyós Park segueix 
actualitzant les instal·lacions 
per oferir als usuaris 
una estampa renovada i 
contemporània, però amb 
elements tradicionals i 
característics del país.

En la renovació de les 
habitacions ha calgut 
mantenir alguns elements, 
essencials en el context 
d’establiment hoteler, a més 
de la proposició de conservar 
el paviment de fusta, material 
distintiu de les muntanyes 
que envolten el país.

«UNES 
ESPECTACULARS 

IMATGES DEL JAUME 
RIBA, TEMATITZEN 

LES ESTANCES»
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La renovació dels diferents 
espais de l’hotel, estan preparats 
per acollir a clients de tot tipus, 
sense posar èmfasi en cap 
individu en concret. Cal remarcar 
que els habitacles tenen una 
mesura considerable, arribant a 
vegades als 30 m². 

Les habitacions, es composen 
d'un rebedor, una sala d’estar 
amb menjador, un dormitori i el 
bany. 

El disseny és minimalista i sense 
elements innecessaris. 

A les habitacions prima 
la funcionalitat i tots els 
accessoris presents són 
necessaris.

L’element principal de les 
habitacions és la fusta 
recuperada, utilitzada a les 
bigues del sostre i el mobiliari. 
Se li ha aplicat un tractament 
mitjançant la transformació, 
tall i polit per dotar-la d’una 
nova vida i una nova utilitat, 
englobant el passat i el 
present. A més, li proporciona 
autenticitat i caliu a les 
cambres.

«A LA FUSTA 
RECUPERADA, SE 
LI HA APLICAT UN 

TRACTAMENT, TALL I 
POLIT»



Pel que fa al tèxtil, la roba 
de llit de colors ocres i 
disseny de quadre escocès, 
representa la tradició 
andorrana en tota la seva 
plenitud. Les cortines 
opaques gris cobalt, 
proveeixen les habitacions de 
confort, comoditat i intimitat 
als usuaris que s’allotgen.

Uns grans vinils amb 
espectaculars imatges de 
l'autor andorrà Jaume Riba, 
tematitzen les estances. 

El fotògraf ha volgut 
representar paisatges i 
elements i textures de 
la natura, des de la seva 
particular visió.

L'i·lluminació és molt puntual, 
creant així l’ambient desitjat a 
les estances.

El bany mostra un aspecte 
neutre amb una combinació 
de revestiments en dos tons 
grisos, al paviment i a les 
parets. 

Habitacions acollidores amb 
dualitat de materials que 
combinen a la perfecció, el 
microciment representant la 
contemporaneïtat, i la fusta 

recuperada al paviment, el 
mobiliari i les bigues fent 
referència a la tradició, 
principalment al context 
andorrà. 

PROJECTE: 

REFORMA HOTEL ANYÓS PARK

INTERIORISME: LAURA TORRES

CONSTRUCTORA: CEVALLS
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INDUSTRIALS COL·LABORADORS D’ANYÓS PARK INDUSTRIALS COL·LABORADORS D’ANYÓS PARK

EMAN

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

Tapisseria  ·  Cortinatges  ·  Estors  ·  Roba per a la llar · Subministraments tèxtils per a l’hosteleria
Av. Príncep Benlloch, 28 · Edifici Clara Rabassa · Andorra la Vella · Tel. 820 416 · info@decobigorda.com   · www.decobigorda.com

Carrer Pobladó, 37
Naus Cortés núm. 3 

AD500 Santa Coloma
Andorra

 Tel. 811 356 - Fax 863 398
fito@andorra.ad

ANYS

D E S  D E  1 9 9 1

TREBALLS EN GUIX

Av. Fiter i Rossell, 57 PB 1 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY | T. 823 976 - 331368  · andorguix@andorra.ad
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JO DANSA (JOVE COMPANYIA DE DANSA D’ANDORRA)

REVOLUCIÓ
LA JOVE 

Què voldràs ser de gran? On, com, 
amb qui, de quina manera voldràs 
viure?… Sempre ens pregunten 
en futur. Avui, contestarem en 
present. Ens disposem a posar 
en valor els nostres dubtes, les 
nostres contradiccions, el nostre 
no saber, la nostra joventut. Perquè 
nosaltres no només som el futur, 
també som present i volem viure’l.
Perquè les nostres veus i els nostres 
cossos siguin escoltats. Aquí i ara, 
benvingudes i benvinguts a la nostra 
revolució: La Jove Revolució

La Jove Companyia Nacional de 
Dansa d’Andorra, és un projecte de 
l’Escena Nacional d’Andorra, que 
neix de la necessitat de construir 
un espai on potenciar i compartir el 
teixit cultural i el treball creatiu dels 
joves del país a través de la dansa i el 
moviment.

En paraules de Mónica Vega 
(coordinadora) i Martí Güell 
Vallbona (director artístic) : “Després 

de constatar la no existència d’una 
estructura o projecte cultural 
nacional que tingui com a eix 
vertebrador la dansa i el moviment. 
Essent nosaltres treballadors 
professionals d’aquesta disciplina 
artística ens sentim amb l’obligació 
d’emprendre un projecte d’aquestes 
dimensions per facilitar aquesta 
pràctica a la gent jove del territori 
al mateix temps que fomentar-ne 
el consum. Som ferms defensors i 
divulgadors de la dansa com a eina 
creativa i educativa. Conscients de 
les dificultats d’aquesta disciplina 
artística envers la resta de les 
arts escèniques a l’hora d’arribar 
al públic, volem fer un canvi de 
paradigma de la visió que es té de la 
dansa.”

Segueix el perfil 
d’Instagram de la 
Jo Dansa

El passat mes d’agost, la Jo Dansa (Jove Companyia de Dansa 
d’Andorra) va estrenar la seva primera producció escènica: La Jove 
Revolució, a la plaça de les Fontetes de La Massana, amb un gran èxit 
de públic, que va sortir entusiasmat amb la funció.
La companyia la formen sis joves ballarins andorrans amb ganes 
de fer-se escoltar i expressar-se. Dirigits pel coreògraf català 
Martí Güell Vallbona, i amb la coordinació i producció de la Mònica 
Vega, els joves han estat creant l’estiu passat, un espectacle força 
contemporani, entorn a la idea d’identitat i la pressió social que 
recau sobre els cossos i les ments en l’etapa de l’adolescència, i on 
s’evoquen els ràpids canvis generacionals, que fan que una mateixa 
generació hagi d’entomar moltes novetats. Les coreografies 
s’inspiren en diferents esdeveniments culturals aleatoris que 
tenen en comú agrupar masses. Fent un viatge per processons 
del sud d’Espanya, a carnavals del Brasil, o a l’actualitat de la 
plataforma Tik Tok, entre altres. 

TEXT: ADV/JO DANSA · FOTOS: JO DANSA/NOPROBLEMAGENCY
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Quin balanç fas de la primera 
promoció?

La Jove Companyia Nacional neix 
el 2020 en plena pandèmia i no 
podem estar més contents en el 
projecte que s’ha convertit. Un 
total de 12 joves han format part de 
la primera promoció, 7 intèrprets 
i 5 joves encarregats de la part 
artística, que han après i crescut 
artísticament amb la jocand.

El balanç per a nosaltres és molt 
positiu. Durant aquests dos 
anys que han format part de la 
companyia han pogut tenir les seves 
primeres vivències i experiències 
professionals, tant en projectes que 
genera la companyia com en d’altres 
on són convidats a participar. Fins 
i tot hi ha joves que han gaudit de 
grans oportunitats professionals dins 
i fora d’Andorra pel fet que altres 
directors o professionals del gremi 
han pogut veure el seu treball i han 
volgut tenir-los també dins dels 
seus projectes. Ara aquests joves ja 
volen sols i deixen pas a la fornada 
següent: vuit noies d’entre disset i 
vint anys que agafen el relleu amb la 
força d’un huracà.

Que ha suposat adaptar un clàssic 
d’Eurípides amb un llenguatge 
contemporani?

El Juanma Casero va fer aquesta 
versió del text, per tal d’apropar 
el text als espectadors més joves. 
Per això el text Eurípides es veu 
esquitxat de paraules de dramaturgs 
com Ibsen, Racine, Sartre o els 
testimonis d’algunes supervivents 
dels conflictes del nostre temps. 
Textos i monòlegs que ens ajuden 
a posar en valor amb un llenguatge 
més planer el tema de la nostra 
obra: la situació de la dona a la 
guerra.

Ha estat tot un repte treballar a 
partir d’un text clàssic. Però el cert 
és que les paraules d’Eurípides 
malauradament segueixen tan 
vigents com fa més de 2500 anys.

Des de la JOCAND no podem deixar 
d’apropar-nos a les realitats de la 
nostra societat i agafar els grans 
recursos teatrals que tenim a l’abast 
per fer d’altaveu del nostre moment. 
Per això la tria de ‘Troianes’, perquè 
l’abús, la brutalitat contra les dones, 
i la violació com a arma de guerra la 
segueixen patint milers de dones en 
guerres actuals.

La Jove Companyia Nacional de Dansa compta ja 
amb dues promocions. La primera promoció va 
representar dues obres de teatre. Actualment, la 
segona promoció de joves ha agafat el relleu. 

La darrera producció que han estrenat, Troianes 
Dones a les portes de la ciutat en flames, irradia 
molta força, una posta en escena arriscada i 
avantguardista i un gran esperit crític, revisant 
un text d’Eurípides, que malauradament segueix 
tan vigent com fa més de 2500 anys. 

Entrevistem a l’Irina Robles, directora artística 
de la Jove Companyia Nacional, i encarregada 
del text i la direcció de Troianes, juntament amb 
Juanma Casero. 

TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: HECTOR MAS · ENA“SI  EL TEATRE ENS DEIXA 
INDIFERENTS,  MALAMENT ”

ENTREVISTA A IRINA ROBLES
CODIRECTORA DE LA JOVE COMPANYIA NACIONAL D’ANDORRA
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És difícil treballar amb adolescents?

Treballar amb joves és fantàstic: 
energia, força, emoció, implicació, 
talent i un potencial creador que 
ens enamora. Si a més a més els 
engresca el projecte, i tenen 
ganes d’explicar la història que 
els hi proposem... ja tenim tots 
els ingredients per cuinar un plat 
espectacular!

Amb el poc temps que has tingut 
per preparar-ho, com ho has portat 
a terme?

A l’estiu creem el gran projecte 
de la companyia: la producció 
teatral que després intentarem 
moure per les diferents parròquies. 
És un procés intens, on els 
membres s’impliquen de manera 
immersiva en tot el procés de 
creació. Cadascú treballant en 
la seva part: les actrius amb els 
assajos i l’equip artístic es dedica 
al disseny de l’escenografia, el 
vestuari, l’attrezzo... En tot moment 
acompanyats pels directors artístics 
que dirigeixen i acompanyen en 
tots els processos.

Els assajos s’inicien al juliol i 
culminen a principis de setembre 
amb l’estrena del nostre espectacle. 

La Companyia és un projecte 
paral·lel a la formació, un 
complement a la seva carrera (o 
futura carrera) i per això sempre 
es fa fora dels seus horaris lectius, 
en aquest cas, la gran producció la 
fem a l’estiu.

Com ha sigut el suport de la Núria 
Montes a l’obra artística?

Sabíem que el fet de treballar amb 
la Núria seria un èxit assegurat, tant 
pel seu talent artístic com per tot 
el que podia aportar a les noies. El 
fet de tenir una actriu professional 
compartint assajos i escenari amb 
la Jocand sempre suma moltíssim a 
l’espectacle, ja que per a les noies 
és molt estimulant poder treballar 
colze a colze amb una actriu que ja 
es dedica professionalment a l’ofici, 
i les noies creen referents, agafen 
rutines, s’emmirallen amb el que elles 
volen ser i això és molt engrescador. 
En La tercera onada ja vam apostar 
per incorporar a l’actor andorrà Oriol 

Guillem en el nostre muntatge i és 
una formula que ens va funcionar 
molt bé. Per això, quan pensàvem 
amb una actriu professional per 
completar el repartiment, que a més 
a més sapiguès tocar la bateria, vam 
tenir claríssim l’aposta per la Núria 
Montes.

Quins projectes tens en ment 
pròximament?

Amb la Jocand, continuem picant 
pedra per apropar el teatre als 
joves. Ara toca fer la feina de 
distribució de l’últim espectacle 
de la companyia, però continuem 
movent també Arrels d’arreu, amb 
el que ens agradaria poder arribar 
al públic escolar.  La Jocand ha de 
seguir creixent, seguir creant escola 
d’espectadors perquè no sols sigui 
una oportunitat per als joves artistes 
sinó una oportunitat per al jove 
públic, d’adquirir referents teatrals i 
que puguin veure el teatre com una 
opció més d’oci.

Es representa el tracte que els 
homes tenen cap a les dones a 

la guerra. Per a l’espectador és 
incòmode veure segons quines 
escenes veritat?

Parlem de les conseqüències que 
pateix la dona en els conflictes bèl.
lics, sigui Troia, als Balcans o al 
Sudan del Sud. I com al llarg dels 
temps, fins a encara ara, ha sigut 
deshumanitzada sent trofeu de 
guerra per als enemics. 

És una proposta valenta, 
colpidora, emocionant, que remou 
consciències i emocions. No és 
còmode, expliquem la cruesa de 
la guerra i les actrius expliquen en 
primera persona atrocitats que 
altres dones reals han viscut en la 
seva pell. 

No és un text fàcil, però ja se sap... 
si el teatre ens deixa indiferents...
malament.

Segueix el perfil 
d’Instagram de la 
Jove Companyia 
Nacional 
d’Andorra



METEO.AD
NOVA APP

S’ha presentat la nova aplicació Meteo 
Andorra. La finalitat és fer més accessible 
i transparent tota la informació del 
servei a la ciutadania. Adaptada a tots 
els dispositius i en 4 idiomes, disposa de 
cinc apartats.

La nova aplicació s’ha afegit a la resta de 
canals per consultar la previsió del temps 
del país. Cal remarcar que el que s’ha 
presentat és una primera fase, que s’anirà 
desenvolupant durant un període de dos 
anys. Aquesta app incorpora informació 
i funcionalitat d’interès pel conjunt de 
tota la ciutadania: avisos, previsions i 
el butlletí d’allaus per a la temporada 
d’hivern.

El trail i l’esquí de muntanya són 
dos esports que estan a l’última. 
Els esportistes han de consultar la 
previsió meteorològica, i tothom 
opta per aplicacions foranes. Però 
aquestes aplicacions no tenen en 
compte les particularitats d’un clima 
d’alta muntanya en un territori tan 
petit com el nostre. 
La nova app meteo.ad incorpora 
avisos, previsions, butlletí d’allaus, 
refranys sobre la climatologia i 
fotografies dels usuaris.

Descarrega’t l’app
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