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TERRASSES D’EMPRIVAT 
SERRAS ANDORRA LUXURY 

BOUTIQUE RESORT & SPA 
NOUS VIALS EL SOQUÉ A 

ENGOLASTERS 
CASA | VIPP 

CRITERIUM CAFÉ CYCLING 
PAELLAS Y PAELLOS

artdeviure.com · 3€

UNNIC
EL NOU CENTRE 
D’OCI I JOC



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

COMPLETAMENT 
REINVENTAT 724 124
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ARQUITECTES
EN EXERCICI
ADELLACH 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

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

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

PINTAT CAMPAMELOS, Carla
Urb. Costa de Nagol, Casa Pintat 
Forné.
AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA
Tel. 357.607
carla.pintat@gmail.com
Número de col·legiada: 155

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

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

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

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

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 PRATS, Marc
Ctra. dels Cortals de Sispony, 26
AD 400 SISPONY - LA MASSANA
Tel. 835410
construcciomr@gmail.com
Número de col·legiat: 142

RUIZ GIMÉNEZ, Marta
Av. Princep Benlloch, 38
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 800.901
mr@data.ad
Número de col·legiat: 123

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

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

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

JURADO PEÑALTA, Azahara
Carretera de l’Aldosa, urb, Bellmont.
AD400  LA MASSANA
Tel. 646.465
azahara.arquitecta@gmail.com
Número de col·legiada: 116

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

MACIÀ ANGUERA. Pau
Carrer Babot Camp, núm. 15, 3r 1a
AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 629.036
paumaciaa@gmail.com
Número de col·legiat: 161

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

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

RICO FLOR, ANA
Tècnica de l’Àrea Urbanisme i 
Projectes. 
Comú d’Andorra la Vella
Núm. Col. 143

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

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

ROMERO GOMEZ, Carlos
Número de col·legiat: 163

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

VALDÉS PUIG, Alfons
Número de col·legiat: 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 · F +376 866 630

enginyers@andorra.ad

ABRANTES MALAGUETA 
RODRIGUES TAVARES

ADSERÀ BARRAL
ALCÁNTARA SÁNCHEZ

ALDOSA CASES
ALIS CIRERA

ALLA BENALLA
ALONSO FALIP
AMADO BRUNO

ARAJOL MIR
ARENY SORIANO

ARMENGOL GIRAULT
ARRIBAS CODINA

AUBETS MACIÀ
BABIANO GALINDO

BALDRICH PUJOL
BALLESTÀ ALIAS
BARBOSA LEITAO

BARRERA ARANDA
BASTIDA OBIOLS

BEA REBÉS
BEAL VILAGINES

BERNAT VISA
BOIX NOGUERA

BOS JUANES
BRESCÓ RUIZ

BUSQUETS SAEZ
CADENA NAVARRO

CAMP GARCIA
CAMPOS ARAUZ

CAMPS LAYA
CAÑADELL MILLAT

CASALS SOLE
CASTELLA ROCASPANA

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

OSORIO MARTÍ
PALACIOS ALBACAR

PALOMO PALAU
PASTOR MONTELLÀ
PASTOR VILANOVA

PEREA RAMIA
PÉREZ GOYA

PERREAU DE PINNINCK BAS
PICANYOL BULLÓ
PICART MARTÍNEZ

PINTOS MORELL
PLA PORTELLA

PLA VIÑALLONGA
PLANES OBIOLS
PUIG BECERRA
PUJOL SERRA

RAMENTOL PUIGGALÍ
REAL PARIS

REMOLINS ISANT
RIBA DE OLIVEIRA

RIBA MAZAS
RIBA PORRAS
RIBA PORRAS

RIBERAYGUA MAGALLÓN
RIBERAYGUA SASPLUGAS

RIBÓ CASTELLS
RIERA MARTINEZ

RIVERA RIVERA
RODRIGO MONSONIS

RODRIGUES CERQUEIRA
RODRÍGUES FREITAS

RODRIGUEZ DE PELEATO 
GARCIA

RODRÍGUEZ GARCÍA
RODRÍGUEZ LÓPEZ

ROLDÁN REVUELTAS
ROMERO LOPEZ

ROSSELL FALCÓ
ROVIRA BOTEY
RUZAFA TOMÀS
SALA ANGUERA

SALVADÓ ESPOT
SALVAT FONT

SÁNCHEZ MANGAS
SANGRÀ CARDONA

SANTACREU MARTÍNEZ
SANTACRUZ ALÍS

SANZ I ALGABA
SARASA IBAÑEZ

SEGURA GRIFOLL
SOLANELLES MANUBENS

SOLANS CASTELLS
TARRES RODA
TOMÀS TOMÀS

TOR ARMENGOL
TORRECILLAS PÉREZ

TORRES ARAUZ
TORRES ARAUZ
TRAVE OBIOLS

TUNEU BUSQUETS
TUSET RUIZ

UCETA KARPOV
ULIER FARRÉ

URBAN
VALDÉS ALEMANY
VENDRELL SERRA
VICENTE MORENO

VILA BRESCÓ
VILARRUBLA BULLICH

VILLARÓ PANTEBRE
VIÑALS CANO
VINYES RASO

VIVES GENÉ
ZAMORA FARRÀS

CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD
CERQUEDA CHILAUD

CHIARAVIGLIO
CLEMENTE PEROPADRE

COMELLA ALÍS
CORTÉS CATALAN

COULON
DA COSTA SANTOS

DE CELIS FONT
DELGADO BERNAL

DEU PUJAL
DÍAZ MARIÑO

DOMÈNECH FERRÉS
DURÓ GASET

EGEA NAVARRO
EROLES

ESPARRACH SALLENT
ESTEL ARMENGOL
ESTRADA SOLANS

FARRIOL RAFEL
FAYAS RICO

FERNANDEZ-CASTELLÁ MARTÍN
FERRER MAULL
FONT BERNET

FORNÉ MASSONI
FORNER ROVIRA

GAJAS GIRALT
GAMBORINO MEDINA

GANYET CASELLAS
GANYET CASELLAS

GARCIA GALERA
GARCINUÑO COLLET

GAYTAN SANSA
GIL MARTÍNEZ

GIMÉNEZ ROVIRA
GONZÁLEZ BRUNAT

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

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

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

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

GONZÁLEZ RIDAO
GOYA RODRIGUEZ DE CASTRO

GRACIA ARIZ
HIDALGO UÑA

HUARACHI ORTEGA
HUERTAS PUIGDEMASA

JIMENEZ BELTRAN
JIMÉNEZ TIERNO

JORGE SECO
JURADO GÓMEZ
LANZA HORTAL

LIDÓN BELTRAN
LINARES MARTÍN

LIZAMA ASTUDILLO
LLACH AIXÀS

LLOVERA MASSANA
LÓPEZ COBO

MAÑARICUA MARCO
MANZANO MARTÍNEZ
MARQUILLÓ SORBES

MARTÍ CAPELLA
MARTICELLA CANELA

MARTIN BRETONES
MARTÍNEZ DIÉGUEZ

MARTÍNEZ JUAN
MARTÍNEZ MILVAQUES

MARTÍNEZ MORA
MIQUEL GARCIA

MITJANA CAMAÑES
MOA FERNÁNDEZ

MOLES BETRIU
MOLINÉ CANAL

MOLINOS IGLESIAS
MOLINS DOMENECH

NOU ROSSELL
OLTRA CAMARA

ORTIZ GARCÍA

Col·legiats
en exercici

Col·legiats
sense exercici

ABILLÀ PÉREZ
ARANZABAL ARRUTI

ASTRIÉ PADILLA
CALVÓ ARMENGOL

CHIRINOS CORASPE
CONSTANTIN BLAGA
DALMAU MONTANÉ

DOMÍNGUEZ SANTOS
ESCORIZA MARTÍNEZ
ESPAR BENTANACHS

ESTRELLA ARMENGOL
FERRER LOPEZ

FERRER PATERNA
FORNÉ ANGRILL

GARCÍA CASTILLO
GARCIA PASTOR
GRAU NAVARRO

HERRERO CANTALAPIEDRA
LÓPEZ MIRMI

MARQUÉS FELIU
MIRANDA CASTÁN

MORA LLESUY
MUR VALBUENA

PALMITJAVILA DUEDRA
REGUÉ DELGADO
REYES FONSECA

RICO FLOR
RIOS NARVAEZ

ROCA LOAN
ROZADOS LÓPEZ

SALA ORTEGA
SALINAS SERRAHIMA

SOLÉ ARMENGOL
TOMÉ PEREIRA
TREMOSA FITÉ

VICTORIA PLANAS

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ptge. Antònia Font Caminal 1
Ed. Prat de les Oques, desp. 501
AD700 Escaldes - Engordany
J 811 000  ·  ¢ 861 831
Ç coansa@andorra.ad
Z www.coansa.ad
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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

  

  

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. Verge de Canòlich, 88
AD600 Sant Julià de Lòria  
J  328 172
Ç  l.codifier@gmail.com

Serra de l’Honor · Edifici Ambatlle 
Local Planta Baixa
AD400 Sispony. La Massana  
J  625 084
Ç  climfred@andorra.ad

Av. del Ravell, 20, PB-B
AD400 La Massana  
J  323 374
Ç  connex@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

CODIFER
LAMPISTERÍA

CLIMFRED

  

  

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



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

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





Lux Light, 
especialistes 
en il·luminació 
LED

Comptem amb una àmplia gamma de 
productes que ens permeten oferir 
solucions luminotècniques que 
satisfacin tota mena d’exigències 
i requisits tècnics.

Productes tècnics, d’exterior, 
tires LED, productes decoratius 
i molt més.

Catàleg
lux-light.es

Dissenyem, fabriquem 
i comercialitzem

Productes LED d’alta gamma per a la 
il·luminació tècnica, professional i domèstica



Marques exclusives: ALIVAR  |  BAXTER  |  EDRA  |  ELMAR CUCINE
LAURAMERONI  |  MOOOI  |  OLIVIERI MOBILI  |  PEROBELL  |  VENETA CUCINE 
Marques representades: ACERBIS  |  ANTONIO LUPI  |  ARIDI  |  ARLEX  |  ARTEMIDE  |  BOVER  |  BK CONTRACT  |  BRUNNER  |  CANTARUTTI 
CATTELAN ITALIA  |  CECCOTTI COLLEZIONE  |  COTLIN DILE OFFICE  |  DIVUM  |  ENEA  |  ERBA  |  FLEXTEAM  |  FIAM ITALIA  |  GAN 
GANDÍA BLASCO  |  HENGE07  |  INALCO  |  INDUSTRIAS MAS  |  IVANO REDAELLI  |  LEDS C4  |  MARAC  |  MILANO BEDDING  |  NOVY
RIVA 1920  |  ROLS CARPETS  |  SAXUN  |  SMEG  |  SWISSFLEX  |  SYSTEMTRONIC  |  TERZANI  |  TIMBERWISE  |  VERAVENT  |  VONDOM

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

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



www.siepandorra.com

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

VIDRES   PERSIANES   FINESTRES   PORTES AUTOMÀTIQUES   FERRO   FAÇANES

Convertim els edifi cis en entorns 
habitables moderns. Amb iLOQ 
HOME, estem donant resposta a 
les exigències de la societat per 
aconseguir un estil de vida més 
sostenible, segur i intel·ligent.

Actualitzar els drets d’accés i 
bloquejar les claus perdudes.

Reservar instal·lacions com 
ara el gimnàs i la bugaderia.

Obre la porta principal de 
forma remota per a visitants 
o lliuraments.

ILOQ HOME
3 PUNTS CLAU



                 
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.

Av. de Santa Coloma, 60
AD500 Andorra la Vella
+376 807 085
tresestudi@tresestudi.com

L É G È R E



Tel.: (+376) 801 740 / Fax: (+376) 801 744
gruplomi@gruplomi.com
C/ de Lòria, 12 
AD600, Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra

www.gruplomi.com

Assessorament

Instal·lacions:

Solar fotovoltaica

Solar tèrmica

Fotoelèctrica

Estudis d’amortització

Més de seixanta anys
de professionalitat i servei als clients

en el camp de les instal·lacions

Av. de Joan Martí, 88-90, 1er 10a ed. Picasso, AD200 Encamp 
Tel. +376 891 900  ·  info@nova-elegance.com

 ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS  públics & privats

 Agència de MODELS 

 Agència de mangement d’ARTISTES & ESPORTISTES

 CURSOS DE FORMACIÓ 

Formació      Organització      Representació

Av. de Joan Martí, 88-90, 1er 10a ed. Picasso, AD200 Encamp 
Tel. +376 891 900  ·  info@nova-elegance.com

 ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS  públics & privats

 Agència de MODELS 

 Agència de mangement d’ARTISTES & ESPORTISTES

 CURSOS DE FORMACIÓ 

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

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



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

Renta i asseca #LikeABosch

Rentar i assecar, 
tot en un únic producte

Amb les rentadores-assecadores 
Bosch estalvies temps i espai. 
Aquest tipus de producte us 
permet rentar i assecar sense 
interrupció i en un únic producte.

Són la millor opció quan el que 
busques és la millor cura de la 
roba, juntament amb els millors 
resultats de rentat i assecat, 
primant la comoditat i l’espai. 

Descobriu la gamma completa de 
Bosch: 10/6 kg, 9/6kg, 8/5kg i 7/4 
de capacitat.

SOLUCIONS PER A TERRES DE FUSTA

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



Projecte lumínic per a la nova 
exposició "Caminant" del prestigiós 
i reconegut fotògraf Jaume Riba

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



El meu paviment híbrid de fusta genuïna 
altament resistent.

Av. de Santa Coloma, 97 · AD500 Andorra la Vella 
722 196 · comercial@fustesiderivats.com · fustesiderivats.com

Hywood

Resistent

Altament resistent a les 
ratllades i les marques per 

pressió

Impermeable

Resistent a l’aigua gràcies 
al tractament aplicat al 

material

Atractiu

Atractiu, de qualitat i 
convincent tant visualment 

com al tacte

Empresa constructora de  

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

Verge del Pilar, 10 - Edifi ci Ego, 1r
AD500 Andorra la Vella

Tel. (+376) 86 86 80
info@edicomconstructors.com



L’elegància i el confort 
en un sol producte
Zehnder Ribbon #SomJocor

Calefacció

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
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Toni Cornella i Planells
DIRECTOR L’ART DE VIURE ANDORRA

Aquesta primavera es presenta força interessant. Felicitats i ànims als nous representants del 
proper curs polític amb molts reptes per resoldre.

En aquesta edició de l’Art de Viure us presentem articles on el fil argumental és “La 
humanització al concepte total del projecte”.

Destacar el nou centre d’oci i joc UNNIC que té com a objectiu crear més que un casino, un 
edifici analitzat amb coherència, intel·ligència i sensibilitat combinant espais temàtics, on el visitant pot viure 
diferents experiències. Seguint el concepte d’adequar l’espai a les necessitats de les persones, a l’edifici 
Terrasses d‟Emprivat, l’ànima del projecte és l´articulació de les terrasses perimetrals a les quatre cares que 
converteixen l’habitatge en un espai obert a la natura amb vistes de 360   graus.

Un bon exemple és la casa VIPP que està pensada com un allotjament singular on els hostes poden 
experimentar la filosofia del disseny nòrdic.

El Criterium Café Cycling és un entorn temàtic i un punt de trobada per als amants del 
ciclisme amb una oferta gastronòmica basada en una alimentació saludable.

També veureu nous projectes d’arquitectura, interiorisme i enginyeria, on la 
innovació pren protagonisme. I a la nostra secció d’art us mostrem dues visions 
d’Andorra, la més avantguardista i la de principi de segle XX.

Gaudiu de la lectura

E
editorial + sumari 

186 ARQUITECTURA.  
BORDA ALS CORTALS D’ENCAMP

200 INTERIORISME. 
 CASA | VIPP.
 ANDORRA LA VELLA

218 INTERIORISME. 
CRITERIUM CAFÉ CYCLING. 
ANDORRA LA VELLA
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Núria Publicitat i la revista L’Art de Viure Andorra no comparteixen necessàriament les opinions signades pels 
col.laboradors. La publicitat inclosa en aquesta revista no ha de ser considerada una recomanació de Núria 
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INSTAL·LACIONS 
PERIÒDIQUES 
OBLIGATÒRIES (M-00-00)
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10. 

GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

En alguns reglaments la periodicitat en locals públics depèn de la seva classificació, i aquesta 
classificació és la descrita al reglament de seguretat contra incendis, on queda establerta de la 
següent manera. 1ª categoria: +1500 persones; 2ª categoria: de 701 a 1500 persones; 3ª 
categoria: de 301 a 700 persones; 4ª categoria menys de 300 excepte 5ª categoria; 

Sales d’espectacles, cinemes, cabarets, etc.

• Qualsevol que sigui l ‘efectiu de públic, sempre 
que la sala estigui en un subsòl.

• Quan l’efectiu admisible sigui de més de 50 
persones, en tots els altres casos.

Magatzems de venda i Centres Comercials

• Més de 100 persones en subsòI o en qualsevol 
tipus de construcció en elevació (pis. galeria, etc.).

• Més de 200 persones en total.

Restaurants. Cafès. Cerveseries i bars

• Més de 100 persones en subsòI.

• Més de 200 persones en pis, galeria o qualsevol 
obra elevada.

• Més de 300 persones en total.

Hotels, Residencies, Paradors i Pensions

• Més de100 persones en total.

Sales de reunions i Sales de jocs

• Més de 100 persones en subsòI.

• Més de 200 persones en pis, galeria o altre tipus 
d’obra en elevació.

• Més de 300 persones en total.

Sales de Ball i Sales de Conferències

• Més de 20 persones en subsòl.

• Més de100 persones en pis, galeria o qualsevol 
altre tipus d’obra en elevació.

• Més de 120 persones en total.

Establiments destinats a l’ensenyament públic 
o privat

• Més de 100 alumnes en subsòl.

• Més de 200 alumnes en total.

• Qualsevol que si sigui el  nombre  d’alumnes, si  
n’hi  ha més de  20  a pensió completa.

Biblioteques, Arxius, Centres de Documentació. 
Museus Públics o Privats.

• Més de 100 persones.

• Establiments sanitaris Públics o Privats.

• Més de 100 persones en consulta, 
simultàniament.

• Més de 20 llits.

Sales d’Exposicions

• Més de 100 persones en subsòl o en local elevat.

• Més de 200 persones en total.

Esglésies

• Més de100 persones en subsòl.

• Més de 300 persones en total.

Bancs, Administracions Públiques o Privades

• Més de100 persones en subsòl, pis o qualsevol 
tipus d’obra en elevació.

BAIXA TENSIÓ (M-01-01)

BAIXA TENSIÓ. ANÀLISI DE CONSUMS I 
SUBMINISTRAMENT (M-01-02) 

Es verificarà el compliment de l’indicat en el 
reglament aprovat pel Govern en la sessió 
del 2 de novembre de 1988, i modificat i/o 
completat segons el publicat en el BOPA 
Núm. 72 - any 6 - 14.12.1994 i posteriors 
modificacions.

La periodicitat d’aquestes revisions és 
segons l’article 12 del reglament. Cada dos 
anys els locals públics de 1ª i 2ª categoria i, 
també, les instal·lacions amb risc d’incendi i 

explosió. Cada tres anys, els  locals públics 
de 3ª i 4ª categoria, així com activitats de 5ª 
categoria d’us residencial, sales de ball, pubs, 
bars musicals , discoteques i sales de jocs 
recreatius.

Per al acompliment del reglament, tot es 
basarà en les indicacions marcades en la 
norma UNE-HD 60364-6:2017. S’associa per 
defecte la jornada d’inspecció 4 quadres de 
entre 40 i 45 circuits o fracció.

S’efectuarà un anàlisis detallat dels consums 
de la instal·lació del subministrament elèctric 
per part de la companyia.

S’associa per defecte la col·locació i retirada 
de l’equip i posterior anàlisi de les dades 
obtingudes.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-01-01 Inspecció per comprovació del correcte estat i funcionament de la instal·lació elèctrica de baixa tensió.
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma UNE-HD 60364-6:2017
- Verificació de la conformitat de la instal·lació elèctrica amb els requisits indicats.
- Inspecció: de les instal·lacions elèctriques per a determinar si els equips instal·lats i la instal·lació és correcta.
- Assaig efectuant mesures per a avaluar la instal·lació mitjançant les quals se’n comprova la seva eficàcia.
La relació dels assajos a realitzar són:
a) continuïtat dels conductors
b) resistència d’aïllament
e) mesura de la resistència d’aïllament per confirmar l’efectivitat de la protecció per MBTS, MBTP o per separació de circuits
d) mesura de la resistència d’aïllament per confirmar l’efectivitat de la resistència / impedància
de sòls i parets
e) assaig de polaritat
f) assaig per confirmar l’efectivitat de la desconnexió automàtica de l’alimentació
g) assaig per confirmar l’efectivitat de la protecció complementària
h) assaig de l’ordre de les fases
i) assajos funcionals
j) caiguda de tensió
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió.
Si hi ha risc de provocar mal funcionaments pels talls elèctrics, caldrà que ens acompanyi una persona que es faci responsable.
Els quadres de comandament i maniobra dels fabricants i/o instal·ladors dels aparells (sala de calderes, ascensors, climatització, etc.), 
són responsabilitat exclusiva d’aquests. No formen part de la revisió.

300,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-01-02 Col·locació de l’equip per a l’enregistrament i posterior recollida un cop finalitzat el període establert.
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma UNE EN 50160.
Anàlisi dels valors obtinguts i redacció i registre d’informe de resultats.
Els quadres de comandament i maniobra dels fabricants i/o instal·ladors dels aparells (sala de calderes, ascensors, climatització, etc.), 
són responsabilitat exclusiva d’aquests. No formen part de la revisió.

475,00.-

043GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

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

AJUDEM A MILLORAR
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SEGURETAT CONTRA INCENDIS (M-02-00)

GAS (M-03-00) ASCENSORS (M-04-00) 

GRUES TORRE I AUTODESMUNTABLES (M-05-00)

Es verificarà el compliment de l’indicat en el 
“REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS EN LOCALS PÚBLICS” de juny 
de 1978 o bé segons “REGLAMENT DE 
SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS 
DE VIVENDA I D’OFICINES” de febrer de 1982 
depenent del tipus d’instal·lació.

Per al acompliment del reglament, tot es basarà 
en les indicacions marcades en el reglament 
andorrà, i es farà servir com a orientació el RIPCI 
(Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios)  així com les recomanacions marcades 
pel CEPREVEN la norma UNE-HD 60364-6:2017 

S’associa per defecte la jornada d’inspecció 
establiment entre 500 i 1000 m2.

En el moment de la primera càrrega s’ha d’efectuar una inspecció de primera omplerta.

La prova de pressió pneumàtica s’efectuarà cada 15 anys.

Es verificarà el compliment de l’indicat en el 
Reglament aprovat pel Govern en la sessió del 28 
de febrer de 2018 (B.O.P.A. Núm. 12, de 7 de març 
de 2018).

Per l’acompliment del reglament hom es basarà en 
les indicacions marcades en les diferents normes.

Cada 5 anys s’ha d’efectuar la Inspecció Periòdica 
de les instal·lacions subministrades des de dipòsit 
fix (tant de GLP com de GNL), d’acord amb el que 
s’estableix a les ITC-02 i ITC-04 del Reglament, 
així com les estacions de servei a gas (ITC-05) 
i les instal·lacions de GLP d’ús domèstic per a 
caravanes i autocaravanes (ITC-07)

S’associa jornada o fracció per centre 
d’emmagatzematge i distribució d’envasos de 
GLP, que serà cada dos anys des de la data 
d’autorització, en els casos de 1a a 4a categoria 
i cada cinc anys, si és de la 5a categoria, per un 
organisme d’inspecció i control autoritzat, d’acord 
amb el que disposa la ITC-03 del Reglament.

Instal·lacions pròpies de més de 15 kg de butà 
connectat amb tub flexible i en únic envàs de butà 
serà cada 4 anys, d’acord amb la ITC-06

Totes les instal·lacions receptores hauran de 
passar la Inspecció Periòdica cada 4 anys (ITC-08)

La prova de pressió s’efectuarà cada 10 anys.

Es verificarà el compliment de l’indicat en el 
“Reglament d’aparells d’elevació i instrucció 
tècnica del Reglament d’aparells d’elevació 
referent a ascensors electromecànics, hidràulics o 
oleoelèctrics”, de 30-8-95.

Per al acompliment del reglament hom es basarà 
en les indicacions marcades en el reglament 
andorrà i es faran servir les normes Europees de 
referència en cada tipus d’instal·lació.

S’associa preu per unitat d’aparell elevador i les 
inspeccions periòdiques es realitzen en els terminis 
següents:

Ascensors instal·lats en edificis industrials i llocs 
de concurrència pública: cada dos anys.

Ascensors instal·lats en edificis de més de vint 
habitatges o amb més de quatre plantes que se’n 
serveixen: cada quatre anys.

Ascensors instal·lats en edificis no inclosos en els 
apartats anteriors: cada sis anys.

També s’ha d’efectuar inspeccions i proves després 
d’una transformació important o d’un accident.

El muntatge de tota grua d’obra de més de 15 anys des de la data de fabricació que figura en la placa de 
l’aparell, ha de sotmetre’s a una inspecció reglamentària.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-02-01 Inspecció per comprovació del correcte estat i funcionament de la instal·lació en seguretat contra incendis segons “Reglament De 
Seguretat Contra Incendis En Locals Públics”, de juny de 1978.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

450,00.-

M-02-02 Inspecció per comprovació del correcte estat i funcionament de la instal·lació en seguretat contra incendis segons “Reglament De 
Seguretat Contra Incendis En Edificis de Vivenda i d’Oficines”, de febrer de 1982.

- Redacció i registre d’informe de resultats.

450,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-03-01 Inspecció per comprovació del correcte estat de la Instal·lació de Gas (individual amb dipòsit fix o bateria de botelles)
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma  UNE60670 (UNE60620 quan es tracti de Gas Natural)
a) Comprovar visualment que no s’han modificat les instal·lacions inicialment autoritzades i que figuren en la documentació escaient.
b) Comprovar les ventilacions i el seu bon funcionament.
c) Comprovar que els materials sotmesos a caducitat continuen en vigor.
d) Comprovar que no hi hagi fuites de gas.
e) Comprovar el bon funcionament dels sistemes de protecció (termoparells i pressòstats), comprovació que es pot realitzar 
conjuntament amb l’empresa instal·ladora.
f) Comprovar el bon estat dels materials.
g) Comprovar l’existència del contracte de manteniment quan sigui preceptiu.
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (quan correspongui).

250,00.-

M-03-02 Inspecció per comprovació del correcte estat de la Instal·lació de Gas (Col·lectiva).
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma  UNE60670 (UNE60620 quan es tracti de Gas Natural).
a) Comprovar visualment que no s’han modificat les instal·lacions inicialment autoritzades i que figuren en la documentació escaient.
b) Comprovar les ventilacions i el seu bon funcionament.
c) Comprovar que els materials sotmesos a caducitat continuen en vigor.
d) Comprovar que no hi hagi fuites de gas.
e) Comprovar el bon funcionament dels sistemes de protecció (termoparells i pressòstats), comprovació que es pot realitzar 
conjuntament amb l’empresa instal·ladora.
f) Comprovar el bon estat dels materials.
g) Comprovar l’existència del contracte de manteniment quan sigui preceptiu.
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (quan correspongui).

400,00.-

M-03-03 Inspecció periòdica del emmagatzematge d’envasos de GLP segons reglament i indicacions de la norma UNE 60250.
- Redacció i registre d’informe de resultats.

200,00.-

M-03-04 Inspecció per efectuar les proves de pressió d’instal·lació de GLP segons criteris establerts en la norma UNE 60250.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova.

450,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-04-01 Inspecció periòdica d’aparells elevadors segons “Reglament d’aparells d’elevació i instrucció tècnica del Reglament d’aparells 
d’elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics”, de 30-8-95 verificant els punts següents:
- Estat i conservació dels elements de la sala de màquines i politges.
- Estat dels cables de tracció i els amarratges.
- Estat del fre.
- Circuits elèctrics i proteccions.
- Proves dels paracaigudes i del limitador de velocitat.
- Comprovació de la maniobra de seguretat.
- Verificació de l’alarma d’emergència i el telèfon.
- Estat i conservació de la cabina i l’accés
- Estat del contrapès.
- Verificació del recinte i les parets.
- Estat dels topalls i amortidors.
- Estat general del manteniment.
- Redacció i registre d’informe de resultats.

155,00.-

M-04-02 Inspecció periòdica d’aparells elevadors (muntaplats) segons “Reglament d’aparells d’elevació i instrucció tècnica del Reglament 
d’aparells d’elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics”, de 30-8-95.
- Redacció i registre d’informe de resultats.

100,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-05-01 Inspecció de grues torre segons Reglament de Seguretat en grues desmuntables de 1980, incloent la redacció i tramitació 
d’informe.

No s’inclou la realització de projectes de muntatge, ni l’aportació de llast per la realització de proves.

475,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-03-05 Inspecció de primera omplerta segons UNE 60210.
- Redacció i registre d’informe de resultats.

750,00.-

M-03-06 Inspecció periòdica segons norma UNE 60210 (Instal·lació individual)
- Redacció i registre d’informe de resultats.

100,00.-

M-03-07 Prova de pressió pneumàtica, d’acord amb els criteris establerts a la norma UNE 60210
- Redacció i registre d’informe de resultats.
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova

750,00.-

045GUIA DE CONTROL DE QUALITAT
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HIDROCARBURS (M-06-00)

ATP I ADR (M-07-00)

Es verificarà el compliment de l’indicat en el 
Reglament aprovat pel Govern en la sessió 
del 3 d’octubre de 2018 (B.O.P.A. Núm. 59, de 
10 d’octubre de 2018), pel què fa als dipòsits 
d’hidrocarburs i, el que assenyala l’Ordre Ministerial 
de 20 d’abril de 2005 (B.O.P.A. Núm. 37, any 17, de 
27 d’abril de 2005), pel què fa als separadors de 
líquids lleugers.

Per al acompliment del reglament hom es 
basarà en les indicacions marcades en la norma 
corresponent

S’associa per defecte la jornada d’inspecció a 1 
dipòsit d’hidrocarburs (o 1 separador de líquids). 
Aquesta inspecció inclou la prova d’estanquitat del 
dipòsit i/o separador, quan correspongui.

Es verificarà el compliment ADR segons l’indicat en “Acord Europeu Sobre el Transport Internacional de 
Mercaderies Perilloses per Carretera”

Es verificarà el compliment ATP segons l’indicat en “Acord sobre transports internacionals de mercaderies 
peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports”. Es dona preu per vehicle.

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-06-01 Inspecció per comprovació del correcte estat del separador de líquids lleugers (abans de la posada en servei)
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma UNE-EN 858-1 i UNE-EN 858-2.
- Assaig efectuant mesures per a avaluar la instal·lació, mitjançant les quals se’n comprova la seva eficàcia (estanquitat):
a) Prova d’estanquitat del separador.
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (as built).
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova.

450,00.-

M-06-02 Inspecció per comprovació del correcte estat del separador de líquids lleugers.
- Verificació de la conformitat de la instal·lació del separador amb els requisits indicats.
- Inspecció de la instal·lació del separador per a determinar si és correcte (segons Projecte i/o segons darrera Inspecció Periòdica).
a) Comprovació que no hi hagut ampliacions i/o modificacions no autoritzades.
b) Estanquitat de la instal·lació.
c) Estat estructural.
d) Revestiments interns, si existeixen.
e) Estat de les parts integrades.
f) Estat dels dispositius i de les instal·lacions elèctriques.
g) Verificació de l’ajustament del dispositiu automàtic d’obturació.
- Assaig efectuant mesures per a avaluar la instal·lació, mitjançant les quals se’n comprova la seva eficàcia (estanquitat):
a) Prova d’estanquitat del separador.
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (quan correspongui).
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova.

450,00.-

M-06-03 Inspecció per comprovació del correcte estat de la instal·lació d’hidrocarburs (Dipòsits enterrats de capa simple).
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma  UNE53968 (mètode acústic) i les normes EN14336 (canonades 
metàl·liques) i ENV12108 (canonades plàstiques).
- Verificació de la conformitat de la instal·lació d’hidrocarburs amb els requisits indicats.
- Inspecció de la instal·lació d’hidrocarburs per a determinar si el(s) dipòsits i equip(s) auxiliar(s) és correcte (segons Projecte i/o 
segons darrera Inspecció Periòdica).
a) Comprovació que no hi hagut ampliacions i/o modificacions no autoritzades.
b) Comprovació de forma i capacitat de l’emmagatzematge.
c) Comprovació de les distàncies de seguretat i mesures correctores.
d) Comprovació visual de l’estat correcte de parets de dipòsits, cimentacions, suports, etc. (quan correspongui).
e) Comprovació de la ubicació de la boca de càrrega i la desgasificació.
f) Comprovació de l’estat de mànegues i accessoris dels sortidors (quan correspongui).
g) Comprovació de les instal·lacions elèctriques i quadres de comandament.
h) Comprovació de la continuïtat de la posada a terra (quan n’hi hagi i sigui escaient).
i) Comprovació de la protecció contra l’oxidació.
j) Comprovació que les proves i revisions reglamentàries s’han fet en temps i forma.
k) Comprovació de la vigència de l’assegurança obligatòria
- Assaig efectuant mesures per a avaluar la instal·lació, mitjançant les quals se’n comprova la seva eficàcia (estanquitat).
La relació dels a assajos a realitzar són (segons correspongui):
a) Prova d’estanquitat del(s) dipòsit(s) mitjançant ultrasons.
b) Prova de resistència mecànica i d’estanquitat de les canonades (Càrrega, desgasificació, alimentació a calderes i/o 
subministradors de carburant).
c) Prova de gruixos.
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (quan correspongui).
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova.

800,00.-

M-06-04 Inspecció per comprovació del correcte estat de la instal·lació d’hidrocarburs (Dipòsits de doble capa i/o aeris).
La inspecció es basarà en les indicacions de la norma EN14336 (canonades metàl·liques) i ENV12108 (canonades plàstiques).
- Verificació de la conformitat de la instal·lació d’hidrocarburs amb els requisits indicats.
- Inspecció de la instal·lació d’hidrocarburs per a determinar si el(s) dipòsit(s) i equip(s) auxiliar(s) és correcte (segons Projecte i/o 
segons darrera Inspecció Periòdica).
a) Comprovació que no hi hagut ampliacions i/o modificacions no autoritzades.
b) Comprovació de forma i capacitat de l’emmagatzematge.
c) Comprovació de les distàncies de seguretat i mesures correctores.
d) Comprovació visual de l’estat correcte de parets de dipòsits, cimentacions, suports, etc. (quan correspongui).
e) Comprovació de la ubicació de la boca de càrrega i la desgasificació.
f) Comprovació de l’estat de mànegues i accessoris dels sortidors (quan correspongui).
g) Comprovació de les instal·lacions elèctriques i quadres de comandament.
h) Comprovació de la continuïtat de la posada a terra (quan n’hi hagi i sigui escaient).
i) Comprovació de la protecció contra l’oxidació.
j) Comprovació que les proves i revisions reglamentàries s’han fet en temps i forma.
k) Comprovació de la vigència de l’assegurança obligatòria.
- Assaig efectuant mesures per a avaluar la instal·lació, mitjançant les quals se’n comprova la seva eficàcia (estanquitat).
La relació dels assajos a realitzar són (segons correspongui):
a) Prova d’estanquitat del(s) dipòsit(s).
b) Prova de resistència mecànica i d’estanquitat de les canonades (càrrega, desgasificació, alimentació a calderes i/o 
subministradors de carburant).
c) Prova de gruixos.
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (quan correspongui).
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova.

500,00.-

M-06-05 Inspecció per la certificació de la baixa de la instal·lació d’hidrocarburs.
- Inspecció de la instal·lació d’hidrocarburs per a determinar la seva inertització i posada fora de servei.
a) Comprovació que la instal·lació correspon amb l’autoritzada.
b) Comprovació de forma i capacitat de l’emmagatzematge.
c) Comprovació de la neteja i inertització del(s) dipòsit(s).
d) Comprovació visual de l’anul·lació del(s) dipòsit(s) (quan correspongui).
e) Comprovació documental de la destrucció del(s) dipòsit (s) (quan correspongui).
- Assaig efectuant mesures per a avaluar la instal·lació, mitjançant les quals se’n comprova la seva eficàcia (inertització).
La relació dels assajos a realitzar són (segons correspongui):
a) Inertització del(s) dipòsit(s).
Els equips emprats estaran degudament calibrats.
- Redacció i registre d’informe de resultats.
Es precisa disposar de plànols en la seva darrera versió (quan correspongui).
- Els materials i estris necessaris per efectuar aquestes proves, així com els operaris necessaris pel seu muntatge van a càrrec de 
qui sol·licita la prova.

300,00.-

047GUIA DE CONTROL DE QUALITAT

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-07-01 Inspecció periòdica de vehicles que transporten mercaderies peribles.

Matrícula: - Redacció i registre d’informe de resultats.

150,00.-

M-07-02 Inspecció de vehicles que transporten mercaderies perilloses.

Matrícula: - Redacció i registre d’informe de resultats.

70,00.-

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

AJUDEM A MILLORAR

D e s  d e  1 9 9 1



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

IN
ST

A
L·

LA
C

IO
N

S 
P

ER
IÒ

D
IQ

U
ES

 O
B

LI
G

A
TÒ

R
IE

S 
(M

-0
0

-0
0

)
CAPÍTOL 

10. 

PLA D’AUTOPROTECCIÓ (M-08-00)

RECIPIENTS A PRESSIÓ (M-09-00)

Redacció i implementació del pla d’autoprotecció 
on s’inclou el pla d’emergència que les empreses 
han d’adoptar segons la “llei 34/2008, del 18 de 
desembre, de la seguretat i la salut en el treball”

El Pla d’Autoprotecció és el document que 
estableix el marc orgànic i funcional previst per 
a un centre, establiment, espai, instal·lació o 
dependència, per tal de prevenir i controlar els 

riscs sobre les persones i els béns i donar resposta 
adequada a les possibles situacions d’emergència, 
a la zona sota responsabilitat del titular de 
l’activitat, garantint la integració d’aquestes 
actuacions amb el sistema públic de protecció civil.

Es seguirà el criteri establert en la norma bàsica 
d’autoprotecció del RD393/2001.

Es verificarà el compliment de l’indicat en el “REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ” d’abril de 1979.

Per al acompliment del reglament , tot es basarà en les indicacions del propi reglament.

La periodicitat d’aquestes proves és:

• Generadors de vapor o altres aparells fixos a l’interior dels quals es generi pressió: cada 5 anys

• Recipients fixos sotmesos a pressió: cada 10 anys

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-08-01 Redacció d’un pla d’Autoprotecció de l’establiment segons “Real decreto 393/2007 de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de emergencia”, format per la següent 
documentació:
- Capítol 1: Identificació.
- Capítol 2: Descripció de l’activitat.
- Capítol 3: Avaluació del risc.
- Capítol 4: Mitjans de protecció.
- Capítol 5: Programa de manteniment.
- Capítol 6: Pla d’emergència.
- Capítol 7: Integració del pla.
- Capítol 8: Implantació.
- Capítol 9: Manteniment de la eficàcia i actualització del pla.
- Annex I: Directori de comunicació.
- Annex II: Formularis per a la gestió.
- Annex III: Plànols

750,00.-

CODI CONCEPTE PREU UTS.

M-09-01 Proves de pressió en una instal·lació d’aire comprimit, segons Reglament de recipients a pressió del dia 11 d’abril de 1979.
Nota. No inclou els treballs de lampisteria de muntatge i desmuntatge

300,00.-

048



20 D’ABRIL · DE 19.00 A 21.00 H

EMILIO DURÓ 20
23

Andorra R’evolution 2023 
L’evolució de les façanes eficients i sostenibles

V I U R E  A M B  E N T U S I A S M E  I  I L · L U S I Ó

Andorra Park Hotel - Sala Guillemó

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



053L'ADV # ARQUITECTURA052

Text:  Redacció

El 20 d’abril tindrà lloc la conferència d’Emilio Duró, que visitarà 
Andorra per oferir una ponència sobre com adoptar una actitud 
mental positiva i la importància de l’adaptació i gestió envers 
els canvis. Amb un estil directe i amb tocs d’humor, Emilio Duró 
és capaç de dirigir-se a centenars de persones per inculcar la 
importància de la innovació a la feina i la rellevància d’estar 
disposat a aprendre, a desaprendre i a corregir els errors passats 
per triomfar en un sector competitiu com és l’empresarial.

L’esdeveniment serà patrocinat per Reynaers, especialistes a 
crear edif icis sostenibles amb solucions d’alumini d’alta qualitat.

L'ADV # ARQUITECTURA052 L'ADV # CONFERÈNCIA052

Reynaers Aluminium és un grup especialitzat 
en solucions en alumini per als tancaments i 
façanes d'edificis. 

Nascuda com a empresa familiar l'any 1965 a 
Duffel, Bèlgica, avui dia és una multinacional 
que opera a 70 països arreu del món, amb 
12 centres de distribució i més de 2.400 
treballadors. 

Ajuden i assessoren promotores, 
arquitectures, enginyeries i constructores a 
escollir els sistemes més adients en funció 
dels criteris tècnics sol·licitats: eficiència 
energètica, tèrmica, acústica o disseny 
arquitectural.

En constant creixement i alineats amb les 
noves tecnologies, compten amb laboratoris 
d'assaig propis, centre logístic de distribució 
optimitzat, indústria 4.0, showroom, un 
training center anomenat World of Reynaers, i 
aplicacions com l'Avalon, una eina digital que 
permet veure l'edifici acabat sense que s'hagi 

construït amb una representació virtual del 
disseny 3D fet per l'arquitecte.

Reynaers és sinònim de qualitat, fiabilitat, 
responsabilitat sostenible i innovació 
tecnològica.

Reynaers Together for better.

VIURE AMB ENTUSIASME 
I IL·LUSIÓ

L’EVOLUCIÓ DE LES FAÇANES EFICIENTS I  SOSTENIBLES
CONFERÈNCIA ANDORRA R’EVOLUTION 2023

O R G A N I T Z E N : L'esdeveniment tindrà lloc el dia 20 d'abril, Andorra Park Hotel - Sala Guillemó
Per assistir, cal reserva prèvia: revolution.andorra@gmail.com

Emilio Duró va néixer a Lleida el 1960 i és 
llicenciat en Ciències Econòmiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. A més 
d'impartir conferències, és i ha estat membre 
de diversos Consells d'Administració i ha 
treballat a diferents organitzacions i entitats.

En la seva faceta més pedagògica, Emilio 
Duró és professor associat a diferents 
universitats i escoles de negocis tant al 
territori nacional com a l'estranger.

Les seves conferències se centren en el 
poder que tenen la il·lusió i l'optimisme al 
món empresarial. Fent ús de l'humor i les 
metàfores, Emilio Duró aconsegueix atraure i 
mantenir l'atenció de tots els presents.
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Com afronta aquest nou càrrec? 

Tenint en compte que ja ha estat 

director d’altres empreses del 

país.

Afronto el projecte com un 
repte personal, tot i que sigui un 
projecte privat és un projecte 
de país que ajudarà al Principat 
a incorporar un nou element 
dinamitzador per el turisme. 
Quan canvies de feina busques 
un tipus de projecte en concret 
i en el meu cas buscava un on 
pogués aportar alguna cosa al 
país. Aquest centre serà molt bo 
per Andorra i donarà una oferta 
més al Principat, que combina 

molt bé amb tota l’oferta que hi 
ha de comerç, restauració, hotels, 
etc.

Engego dit repte amb il·lusió i 
molta responsabilitat perquè s’ha 
de fer molt bé, s’han hagut de 
contractar moltes persones i hem 
hagut de gestionar tot això amb 
els recursos que teníem i amb uns 
plaços de temps molt ajustats. 
Amb els temes més específics 
tenim especialistes i persones que 
saben com funciona l’àmbit del 
joc, la restauració, ... M’he envoltat 
dels que per a mi són els millors 
per desenvolupar cada lloc al cent 
per cent.

El Sr. Ivan Armengod enceta 
una nova etapa professional 
de la mà de Jocs SA com a 
director general d’UNNIC, el 
nou centre d’oci i joc d’Andorra 
ubicat al Carrer Prat de la Creu, 
40 d’Andorra la Vella. Enrere 
deixa projectes com el de 
Grans Magatzems Pyrénées 
com a director de retail, o el 
de director adjunt del grup 
de farmàcies Galeno que va 
regentar durant 9 anys. I es 
que a Armengod l’avala una 
gran trajectòria dins el món 
empresarial andorrà. Parlem 
amb ell sobre el nou repte que 
encapçala al front del complex 
UNNIC, el centre que engloba el 
gran casino d’Andorra. 

Està confiat amb la nova 

experiència? Tenint en compte 

que mai ha estat director 

d’una empresa amb aquestes 

característiques.

Sí molt. En primer lloc, perquè 
el projecte és molt engrescador 
i està creant molta expectació 
al país. En segon lloc, perquè 
estic confiat amb l’equip que 
tinc, m’agrada i crec que és un 
equip amb molta il·lusió,  molt 
bagatge per davant i que podrà 
desenvolupar la feina molt bé. 
I en tercer lloc perquè confio en 
mi mateix i en els avantatges de 
sortir de la zona de confort. El 
canvi és una constant avui dia 
i jo penso que la veritable vida 
es troba sortint de la teva zona 
de confort. A mi particularment 
m’agrada afrontar aquest tipus de 
reptes, perquè penso que la vida 
és molt més que anar fent coses 
monòtones, si no enfrontar-te 
a coses noves i fer-ho el millor 
possible.

El complex Unnic està destinat a 

l’oci i l’entreteniment amb zones 

de restauració, bars, discoteca, 

casino, esdeveniments i 

espectacles. Quina dimensió 

té el centre per allotjar tots 

aquests espais?

El centre fa aproximadament 
uns 8.500 m², dels quals hi ha 
uns 5.500 m2 aproximadament 
que són de superfície comercial, 
on acollirem gent que vingui a 
qualsevol d’aquestes activitats 
sense comptar el pàrquing. Hi 
ha 3 plantes de pàrquing que 
formen un total de 3.000 m².

Hi ha una cinquantena de places 
als tres nivells de pàrquing. 
Aquestes es completen amb un 

acord que tenim amb un pàrquing 
que hi ha just enfront, i amb els 
pàrquings comunals d’Andorra 
la Vella, per donar cabuda a tots 
els nostres clients que vulguin 
aparcar. Al final al centre, amb la 
suma de tots els pàrquings que 
tenim al voltant concertats, els 
comunals i el nostre, hi ha més de 
1.000 places.

Quantes plantes té l’edifici?

L’edifici té 4 plantes sense 
comptar el pàrquing, però 
cadascuna té el seu altell. A la 
planta zero i altell es troba la 
sala de màquines de joc i tota 
una zona d’apostes esportives 
amb diferents pantalles on es 
retransmeten competicions 
esportives en directe per tal que 

els clients puguin fer apostes 
a temps real. A la planta 1 i el 
seu altell, trobem la zona de les 
taules de joc.  A la planta zero 
trobem el primer restaurant 
de cuina casual, l’Sports Bar, 
i a la primera planta trobem 
un restaurant de cuina fusió 
japonesa-peruana que es diu 
Red Bar. Aquí la proposta 
gastronòmica es combina amb 
una cocteleria de la mà d’un 
dels millors bartenders que hem 
anat a buscar a Madrid, el Jesús 
Abia. A la planta 3 es troba el 
show dinner i el Music Bar on 
es faran els espectacles, i on 

es podran llogar les sales per 
fer congressos o presentacions 
de producte. I a l’altell hi ha 
una zona privada per si es vol 
tenir un espai més reservat. 
A la darrera planta hi ha un 
restaurant que té tota la terrassa 
exclusivament per menjar i que 
compta amb una carta molt 
extensa creada per el prestigiós 
xef Nazario Cano, que a més a 
més, s’encarrega de la direcció 
executiva de la gastronomia de 
tot el centre.

Quins beneficis socials aportarà 

l’obertura del casino?

Els beneficis socials que hem 
posat en marxa han estat 
diversos. Per exemple hem 
agafat un hotel sencer per poder 
allotjar a les persones que no 
tenen un habitatge d’entrada. 
Hem incorporat complements 
de salut, amb pòlisses que 
cobreixin el que no cobreix la 
Cass amb alguns percentatges, 
pòlisses d’accidents i de vida o 
d’invalidesa a tots els empleats 
per si passés qualsevol cosa. 
I gimnasos per poder fer que 
els nostres equips puguin 
cuidar-se i vagin a fer esport, 
tot subvencionat per l’empresa. 
Per últim, es posen àpats perquè 
la gent pugui dinar o sopar 
directament amb un accord 
que tenim amb una companyia. 
Estem treballant perquè els 
nostres empleats no sols tinguin 
un salari econòmic sino que 
puguin gaudir de diferents 
avantatges. La nostra intenció 
és intentar que Unnic sigui un 
best place to work, que sigui 
el millor lloc per treballar a 
Andorra, i estem treballant amb 
aquest objectiu i farem el màxim 
possible perquè sigui així.

"LA NOSTRA INTENCIÓ 
ÉS INTENTAR QUE UNNIC 

SIGUI UN BEST PLACE 
TO WORK, QUE SIGUI 
EL MILLOR LLOC PER 

TREBALLAR A ANDORRA"

“ÉS UN PROJECTE DE PAÍS QUE 
INCORPORARÀ AL PRINCIPAT UN NOU 

ELEMENT DINAMITZADOR PER EL TURISME”

ENTREVISTA AL SENYOR IVAN ARMENGOD, DIRECTOR GENERAL D’UNNIC

TEXT:  REDACCIÓ · FOTOS: ADV



Quines condicions laborals 

ofereix? I com?

Tenim un departament de 
recursos humans que he de dir 
que és excel·lent. Hem incorporat 
un equip de Recursos Humans 
que crec que es convertirà en 
un dels millors que tindrà el 
Principat. Amb el Miguel Angel 
Aller estem fent una política, crec 
que encertada, on un cambrer 
i un director, han de tenir la 
mateixa valoració, tant a nivell 
professional com personal. També 
intentem que estiguin amb unes 
retribucions una mica per sobre 
del que hi ha al mercat. Amb 
això aconseguirem tenir personal 
qualificat i amb experiència, 
perquè aquest centre requereix 
d’una atenció al client molt 
bona i d’una gastronomia que 
estigui a l’alçada. Si fas un edifici 
espectacular, tot el que hi ha 
dintre també ha de ser-ho. Sinó, 
desencaixa.

Quin percentatge de la plantilla 

és nacional? 

Entre el 95% i el 98% és equip 
que resideix al Principat, nosaltres 
hem contractat persones que ja 
vivien a Andorra, per l’estabilitat 
i perquè aquest país s’ha de 
conèixer per poder fer i oferir el 
que volem. Ens hem basat en un 
percentatge de gent resident molt 
important, d’aquest percentatge 

no sabria dir els que són 
nacionals, però la meva primera 
línia quasi tots són nascuts al país.

Creu que pot haver-hi un cert 

rebuig social del casino amb la 

gent del país?

Tot el que està relacionat amb 
el joc sempre té connotacions 
negatives perquè amb moltes 
coses hi ha un cert estigma amb 
el joc, jo ho entenc perfectament. 
S’ha fet un centre que no només 
és casino, que hagués estat lo 
fàcil, amb els socis es va decidir 
fer un complex d’entreteniment, 
on hi ha un casino però en aquest 
cas,  hi ha més coses. 

Hi han activitats per a totes les 
edats. Hi hauran espectacles 
i esdeveniment que farem 
només per a nens. Per tant, hem 
realitzat un projecte que és bo 
tant per al resident com per al 
turista. Tenim el deure de parlar 
del centre Unnic com a centre 
d’oci i entreteniment perquè el 
casino només és una part. Amb 
el tema del joc ho tenim clar, 
volem fomentar el joc responsable 
i que la gent que jugui ho faci 
amb criteri i sota unes normes 
clares, el nostre Director de Joc, 
Josep Dos Santos, ens dóna 
molta tranquilitat per la seva 
professionalitat i experiència.

Que aportarà de bo al país la 

construcció d’aquest centre?

Jo crec que moltes coses, a 
part del factor turisme, on el 
turista pugui tenir una oferta 
que no té ara, dinamitzarà les 
places hoteleres, el comerç, 
les pistes d’esquí i la pròpia 
restauració que està millorant 
moltíssim, i hi ha una oferta 
gastronòmica excel·lent. Jo crec 
que servirà per dinamitzar tot el 
entramat empresarial andorrà, 
nosaltres ho veiem clarament 
com un eix integrador i de 
suport. Actualment no hi ha cap 
negoci, i menys amb un sector 
com aquest, que pugui subsistir 
anant en solitari. Nosaltres 
volem col·laborar amb totes les 
entitats: bancs, hotels, comerç, 
empresariat andorrà, etc. perquè 
puguem fer accions conjuntes 
entre tots, amb l’ànim de que 
totes les parts guanyin.

Quin tipus de client busca?

El client serà tant turista com 
resident andorrà. Aquest demana 
des de fa molt de temps una 
oferta d’oci i entreteniment 
que no està suficientment 
desenvolupada. Nosaltres estem 
il·lusionats, sabem que tindrem 
un recorregut on es crearà 
aquest concepte com a molts 
altres països. Els turistes també 
gaudiran de l’encant d’Unnic on 
viuran un ventall d’espectacles 
molt variat  gràcies a la feina que 
fa la Mònica Solé i el seu equip. 
El centre es posiciona com un 
centre de luxe accesible, és a dir, 
l’espai és luxós i es proporciona 
bona atenció, espectacles, 
gastronomia, bon mobiliari, però 
és accessible: pots anar, gastar-
te 25 euros, menjar i gaudir 

"VOLEM FOMENTAR EL 
JOC RESPONSABLE I QUE 
LA GENT QUE JUGUI HO 

FACI AMB CRITERI I SOTA 
UNES NORMES."

igualment. No es tracta de fer un 
espai només enfocat a un públic 
determinat, sinó fer-ho popular.

A la zona de jocs, a part dels 

menors, algú més tindrà 

l’entrada vetada? 

Tenen l’entrada vetada les 
persones que estan amb alguna 
llista d’exclusió que ens envia 
govern, ja sigui perquè tenen 
ajudes socials o per altres motius; 
després hi ha persones que 
s’autoexclouen, persones que 
tenen o han tingut algun problema 
amb el joc. Al centre hi han dos 
accesos, l’accès que dóna a la 
sala de joc i l’accès general, que 
pot entrar tothom.

Quina despesa mitja s’ha 

previst?

Això és difícil de valorar perquè 
varia molt, el joc té una despesa 
concreta però la restauració i 
els espectacles no, aleshores el 
mix és molt complicat perquè és 
un negoci que arrenca de zero. 
Tenim una idea bastant precisa 
de com es repartirà la facturació 
per cada àrea però jo penso 
que en el transcurs dels primers 
mesos podrem tenir una idea més 
clara de com anirà. Crec que ens 
sorprendrà positivament.

Quan es començaran a generar 

els beneficis del centre Unnic?

Depèn de les xifres però com 
qualsevol projecte té un procés 
de maduració d’aproximadament 
quatre anys. Els primers quatre 
anys són de consolidació i 
creixement, a partir del quart 
arriba al seu nivell òptim i es pot 

apreciar el que pot donar i fins on 
pot arribar, havent fet els canvis 
necessaris i oportuns pel camí.

Es porta parlant de la realització 

d’aquest projecte molts anys, com 

és que no s’ha construït fins ara?

Jo vaig llegir l’article del Sr. Jordi 
Alcober que explicava una mica 
la història del casino. Recordo 
que va començar al 1849, quan 
un empresari francès va voler fer 
un casino a prop de la frontera 
francesa, entre Canillo i Encamp. 
Per un tema de reputació d’aquell 
home, el Consell General el va 
denegar. Després, al 1873 es va 
fer un concurs públic d’un casino 

que va estar a punt de fer-se 
realitat però es va parar. D’aquesta 
manera remuntem el projecte 
de fa molts anys. Al 1994 amb 
el govern del Sr. Marc Forné va 
haver-hi un intent de crear la llei 
del joc però no va prosperar. Va 
ser al 2014 amb el Govern del 
Sr. Antoni Martí que es va aprovar 
la Llei del Joc i aquest 2023 ha 
obert el centre Unnic (amb la 
incorporació del casino). És una 
història interessant de conèixer 
que comença al 1849 i acaba al 
2023, és a dir, que ha estat un 
projecte que el Principat ha anat 

movent any rere any i que ara surt 
a la llum.

Serà una bona inversió aquest 

centre?

En el termini dels quatre anys 
veurem el punt més àlgid del 
projecte. El primer any funcionarà 
i els dividends es repartiran 
depenent de com avanci, però 
amb els números que hem 
fet fins ara la rendibilitat del 
negoci és bona. En les properes 
setmanes, posarem a disposició 
dels residents andorrans un 10% 
d’accions de la societat que en 
breu explicarem com es podran 
adquirir i aquestes, serviran 
perquè tothom accedeixi a tenir 
accions del casino que donaran 
una rendibilitat i uns avantatges. 
Jo invertiré perquè crec que és 
una bona inversió.

Es veu com a director durant 

molts anys?

Els directors sempre estem 
supeditats als resultats. He de dir 
que jo, en principi, amb els socis 
actuals tinc un compromís a llarg 
termini. Encara que no hi hagi un 
compromís formal per escrit,  hi 
ha un compromís verbal i una 
encaixada de mans que per a mi 
val molt més que un paper signat. 
Mentre ells estiguin enfront del 
negoci, jo estaré amb ells pel que 
faci falta, no tinc cap intenció de 
canviar en aquest moment. 

"L’ESPAI ÉS LUXÓS I ES 
PROPORCIONA BONA 

ATENCIÓ, ESPECTACLES, 
GASTRONOMIA, BON 
MOBILIARI; PERÒ ÉS 
ACCESSIBLE, I POTS 

ANAR I GASTAR-TE 25 
EUROS, MENJAR I GAUDIR 

IGUALMENT."
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TEXT: PERE ESPUGA / ENGITEC · FOTOS: ADV

UNNIC és el nou centre d’oci i entreteniment 
d’Andorra situat al Carrer Prat de la Creu, 40 
d’Andorra la Vella.  Dissenyat per ENGITEC, sota 
la direcció tècnica de Pere Espuga, director del 
departament d’arquitectura d’ENGITEC i autor 
d’altres projectes arquitectònics importants a 
Andorra, com la nova Seu de la Justícia o l’Edifici 
del Consell General, inaugurat al 2004.
Degut a la complexitat i especificitat de l’edifici, 
ENGITEC ha comptat amb la col·laboració del 
despatx de Clavel Arquitectos, especialistes en 
aquest tipus d’immobles i autors de projectes 
tan importants arreu del món, com els que va 
dissenyar per Alain Ducasse, el xef amb més 
estrelles Michelin del món, un restaurant a l’Illa 
de la Palmera de Dubai, o l’edifici que la firma 
de luxe Louis Vuitton té a Miami, entre altres 
edificacions.

UNNIC, EL NOU CENTRE D’OCI I JOC D’ANDORRA

VOLUM 
REFLECTANT
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Per a la construcció de 
l’immoble ENGITEC ha 
tingut en compte tres 
paràmetres bàsics. 

El primer, el context, el 
lloc a on s’ubica l’edifici, 
així com el seu entorn, 
l’orientació o les vistes. 

Aspectes analitzats amb 
coherència, intel·ligència i 
sensibilitat.

El segon paràmetre es 
adequar correctament 
el programa funcional, 
complex, ja que l’objectiu és 
crear més que un casino. 

L'edifici està projectat amb les 
darreres tecnologies per a la 
recuperació d’energia i el màxim 
nivell d’aïllament. 

També està connectat a la 
xarxa d’aigua calenta de FEDA, 
Ecoterm i tota la il·luminació 
compta amb la tecnologia Led.

060



063L'ADV # ARQUITECTURA

"ELS INPUTS DEL PROCÉS 
CREATIU: ACONSEGUIR 
EL DIÀLEG DE L’EDIFICI 

AMB LA CIUTAT I 
PROPORCIONAR MILLORES 

EN LA VIDA DE LA 
POBLACIÓ."

Un centre d’oci que combini 
moltes casuístiques i sinergies 
diferents com espais de joc 
diferents, recintes d’espectacles 
i llocs de restauració.
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I el tercer paràmetre 
és el rigor de la lògica 
constructiva i la durabilitat 
de l’edifici. Amb el que 
s’havia de crear un edifici 
emblemàtic i impactant, al 
centre d’Andorra la Vella 
i en un entorn urbà molt 
consolidat.

El procés creatiu de 
l’edificació està regit per 
una sèrie d’inputs com 
aconseguir el diàleg de 
l’edifici amb la ciutat, 
resolució de problemes per 
l'ubicació, i proporcionar 
millores en la vida de la 
població. 

A LA ZONA 
DE JOC, ELS 
REVESTIMENTS 
LUXOSOS I UNA 
MONUMENTAL 
LLUMINÀRIA DE 
METRACILAT 
I LLUM LED 
QUE CORONA 
L’ESPAI 
CENTRAL, 
COMBINEN 
PERFECTAMENT 
AMB TOTS ELS 
ELEMENTS.

065064 L'ADV # ARQUITECTURA
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UN ENTORN AMB UN 
DISSENY I ACABATS 
IMPECABLES 
(PAVIMENTS, 
IL·LUMINACIÓ, 
ELEMENTS 
DECORATIUS, 
MOBILIARI), 
QUE CERQUEN  
L’EXCEL·LÈNCIA EN 
L’EXPERIÈNCIA DEL 
VISITANT. 

També que destaqui des de 
l’elegància i que sigui atemporal. 

La façana està integrada amb 
la resta d’edificis del carrer Prat 
de la Creu, però amb una escala 
monumental des de la subtilesa i 
l’abstracció. 

Degut a les reduïdes dimensions 
de la parcel·la aquest també 
presenta el repte d’encaixar el 
complicat programa funcional en 
vertical.

Analitzant la parcel·la s’ha 
detectat la importància 
estratègica a nivell urbanístic 
per Andorra la Vella, també 
s’ha millorat el dèficit de 
connectivitat peatonal entre la 
part alta i la part baixa d’Andorra 
la Vella. 

066
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Així com la importància que 
li dóna la centralitat urbana 
que avui encara li manca a 
la Plaça del Poble.

La connexió peatonal pel 
centre de la plaça amb el 
Carrer Prat de la Creu i la 
Plaça Rebés està realitzada, 
i en breu es connectarà  
amb l’Avinguda Meritxell.

La façana,  està plantejada 
amb un pell de tubs 
d’alumini disposats en 
diferents plans que aporten 
l’escala monumental a 
l’edifici. 

Aquest és una abstracció 
del paisatge del Pirineu. 
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Les línies trencades 
representen les carenes de 
les muntanyes que es van 
superposant a la distància. 

Els tubs d’alumini a la 
part frontal estan polits 
per a reflectir el cel i les 
muntanyes de Claror i Prat 
Primer. En els laterals són 
marrons, de color terra.
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Es tracta d’una façana 
canviant i viva que es 
percep diferent, segons 
l’angle d’on es mira i 
segons la incidència de la 
llum exterior. 

Durant la nit aquesta 
s’il·lumina gràcies a les 
llums led col·locades 
darrera dels tubs. 
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"EL CENTRE COMBINA 
MOLTES SINERGIES 
DIFERENTS: ESPAIS 
DE JOC DIFERENTS, 

VARIS RECINTES D’OCI I 
ESPECTACLES, I LLOCS 

DE RESTAURACIÓ.

"



L'ADV # ARQUITECTURA074 075L'ADV # ARQUITECTURA

L’edifici aplega tot el 
programa en vertical amb 
un total de deu plantes, amb 
diferents usos molt ben 
connectats entre ells per 
diferents escales i un total 
de nou ascensors.  És molt 

important l’ordre projectual, 
per a poder articular 
correctament un programa tan 
complex. 

Els ascensors estan 
endreçats a la part dreta 
de l’immoble, l’estructura és 
molt racional, alliberant un 
gran espai central de més de 
15 metres lliure de pilars, a 
totes les plantes.
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L’edificació compta amb un 
total de 8.300m2 distribuits 
en deu plantes. 

Tres plantes d’aparcament 
amb 2.700 m2 per a 42 
cotxes, accés per als 
proveïdors, sales de personal, 
magatzems i una sala d´ús 
polivalent, etc.

Dues plantes dobles 
destinades a Casino, tant 
de màquines d’atzar com 
de taules de joc amb una 
superfície aproximada 
de 3.000 m2 i sis metres 
d’alçada amb altell, 
destinat a sala polivalent 
d’espectacles, música i 
esdeveniments.
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Una planta de 900m2, on es 
faran show dinners, bar musical, 
espectacles, etc..., amb zones 
privades exclusives, adreçada 
a diferents ambients de bar i 
restauració, amb cuina principal i 
terrassa. 

A totes les plantes hi ha offices de 
suport connectades amb la cuina 
principal. 
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"UN ESPAI ON 
S’ESTIMULEN TOTS 

ELS SENTITS,EN 
UN ENTORN ON ES 

REPRESENTEN TOTS 
ELS ELEMENTS DE LA 

NATURA"
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L’interiorisme del 
restaurant evoca un espai 
on s’estimulin tots els 
sentits: una barra de pedra 
esculpida, en un entorn 
on es representen tots 
els elements de la natura 

com la fusta, el metall, la 
vegetació o els núbols, tot, 
perfectament aplicat amb 
molt de gust, i potenciat 
amb la llum. 

PROJECTE: UNNIC ANDORRA

ARQUITECTURA: PERE ESPUGA 

SORRIBES · ENGITEC

INTERIORISME: CLAVEL ARQUITECTOS

CONSTRUCTORA: 

UTE CEVALLS COPSA / OCCITALIA



UN EQUIP AMB 
EXPERIÈNCIA PER
ACOMPANYAR 
UN PROJECTE 
UNNIC

UN EQUIP AMB 
EXPERIÈNCIA PER
ACOMPANYAR 
UN PROJECTE 
UNNIC



LÍDERS EN 
SEGURETAT 

DEL PAÍS
VALIRA SEGURETAT HA ESTAT L’ENCARREGADA 

DE LA INSTAL·LACIÓ DELS SISTEMES DE 
SEGURETAT DE L’UNNIC ANDORRA

VETLLAREM PER LA SEGURETAT 24 H / 365 DIES

Ctra. de la Comella, 140 · valiraseguretat@andorra.ad · +376 810 810

LÍDERS EN 
SEGURETAT 

DEL PAÍS
VALIRA SEGURETAT HA ESTAT L’ENCARREGADA 

DE LA INSTAL·LACIÓ DELS SISTEMES DE 
SEGURETAT DE L’UNNIC ANDORRA

VETLLAREM PER LA SEGURETAT 24 H / 365 DIES

Ctra. de la Comella, 140 · valiraseguretat@andorra.ad · +376 810 810

REVESTIMENT DE FAÇANES
MUR CORTINA  ·  ALUMINI  ·  FERRO
ACER INOXIDABLE
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Avda. Santa Catalina, 160
30150 La Alberca (Murcia) España
T +34 968841947
cmbarcelo@cmbarcelo.com
www.cmbarcelo.com



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



www.gruporull.com

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

TROBEU-NOS

OPTRAL

info@scsinstalaciones.com · www.scsinstalaciones.com

Treballs d’instal·lació elèctrica i de telecomunicacions. enfocats tant a processos 
productius industrials com a infraestructures de corporacions privades o públiques.

TELECOMUNICACIONS
Xarxes informàtiques i electrònica de 
xarxa Telefonia analògica i telefonia IP
Xarxes � bra òptica i equips actius ICT 
i ICT2
Circuit tancat de televisió
Control d’accessos
Sistemes de seguretat (intrusió)
Detecció d’incendi
Àudio i vídeo
Sistemes de sincronització horària i 
pantalles d’informació

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
Baixa tensió i mitja tensió
Aire condicionat
Extracció d’aire
Aigua sanitària
Gas
Calefacció
Energia solar tèrmica
Energia solar fotovoltaica
Legalització d’instal·lacions

SEU CENTRAL
Ctra. de L’Hospitalet, 63, local 6 · 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

Tel. +34 931256564 · Mòbil +34 640331921 · +34 637164768 

INDUSTRIAL COL·LABORADOR DE PROJECTE UNNIC ANDORRA



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL CENTRE UNNIC ANDORRA

Les Costes 12 ,   AD500 Andorra l a Vel l a ·  +376 722 964  ·  info@sol sconfor t .com ·  w w w.sol sconfor t .com 

Sistema de pelfuts d’entrada
Gestionar la neteja, mantenir el valor

Empresa 
subministradora 

del material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL CENTRE UNNIC ANDORRA

Distribuïdor oficial per Andorra

Aparcament i semaforització del centre d'oci UNNIC
ANDORRA equipats per AERCO

Des de 1966

Hem participat en la construcció del nou 
casino UNNIC, aportant els coneixements 
del nostre equip humà i maquinària 
especialitzada.

Especialitzats en
TREBALLS PÚBLICS:
Excavacions, demolicions, pavimentació 
i asfaltat.
OBRA CIVIL:
Canalitzacions de serveis, 
urbanitzacions, tall i perforació 
d'estructures de formigó armat.
CONSTRUCCIÓ:
Vivenda unifamiliar, naus industrials

capicsa.ad * telèfon 862220 * Andorra la Vella * 
capicsa@capicsa.ad



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL CENTRE UNNIC ANDORRA

SERVEIS EN GENERAL 
PER A LA 

CONSTRUCCIÓ 
MANTENIMENT

REFORMES
REHABILITACIÓ

Avda. Tomas Gimenez, 57 - 08906 
L´Hospitalet del Llobregat, Barcelona

 www.megabuild.es
clientes@megabuildmultiserveis.com

QUALITAT 
EXPERIÈNCIA

GARANTÍA
RESPONSABILITAT

EFICIÈNCIATLF.: 672 424 214

SERVEIS EN GENERAL 
PER A LA 

CONSTRUCCIÓ 
MANTENIMENT

REFORMES
REHABILITACIÓ

Avda. Tomas Gimenez, 57 - 08906 
L´Hospitalet del Llobregat, Barcelona

 www.megabuild.es
clientes@megabuildmultiserveis.com

QUALITAT 
EXPERIÈNCIA

GARANTÍA
RESPONSABILITAT

EFICIÈNCIATLF.: 672 424 214

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

P A P E R  V I N I L I C
T +376 855 601
info@emangroup.ad
www.emangroup.ad 



Tel.: (+376) 801 740 / Fax: (+376) 801 744
gruplomi@gruplomi.com
C/ de Lòria, 12 
AD600, Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra

www.gruplomi.com

Assessorament

Instal·lacions:

Solar fotovoltaica

Solar tèrmica

Fotoelèctrica

Estudis d’amortització

Més de seixanta anys
de professionalitat i servei als clients

en el camp de les instal·lacions

PROJECTE 
D’INSTAL·LACIONS DEL 
CASINO UNNIC ANDORRA

Hem realitzat, en 
col·laboració i conjuntament 
amb SACE, les instal·lacions 
elètriques, el grup electrògen, 
la climatització, el sistema de 
renovació d'aire i el sistema 
contraincendi de l'edifi ci.

C/ Prat de la Creu, 22 – Urb. Jardí Valira – Despatx 21 · AD500 Andorra la Vella
Tel. +376 828 430 · sace@andorra.ad · www.sace.ad

ENGINYERIA AL SERVEI INDUSTRIAL
I ALTRES SECTORS
Comptem amb una ofi cina tècnica 

d’enginyers industrials i electrònics, i amb 

treballadors especialistes en Electricitat, 

Fon taneria, Soldadors i Programadors.

• Enginyeria de procés (Lay-Out, P&ID, 

Plànols d’implantació, Esquemes 

elèctrics).

• Enginyeria de projectes d’energies 

renovables en els sectors solar 

fotovoltaica i solar tèrmica.

• Enginyeria per classifi cació ATEX i 

fi abilització de sistemes de seguretat 

(SIL).

• Termografi es per manteniment predictiu

• Instal·lacions elèctriques, hidràuliques i 

manteniment industrial.

• Instal·lacions de control i automatització 

de processos (PLC i Scada o panells de 

control HMI).

• Instal·lacions mecàniques (inoxidable, 

ferro o plàstic).

• Instal·lacions d’aire comprimit.

• Instal·lacions de climatització.

ESTUDIS DE VIABILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
12 anys d’experiència al sector de les energies renovables 

i de la efi ciència energètica, amb alta especialització en 

instal·lacions tèrmiques i fotovoltaiques.

• Assessorament, disseny, instal·lació i manteniment. 

• Manteniment periòdic preventiu i correctiu de les 

instal·lacions i equips existents.

• Disseny, construcció i legalització de les noves 

instal·lacions i maquinària segons les exigències legals i 

la reglamentació vigent.

INSTAL·LACIONS DE PUNTS DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (RITE) 
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

• Serveis de manteniment periòdic preventiu i correctiu 

de les instal·lacions i equips existents.

• Disseny, construcció i legalització de noves. 

instal·lacions i maquinària segons les exigències legals i 

reglamentàries.

INTERCONNECTIVITAT, PER AL CONTROL I 
OPTIMITZACIÓ DE LES SEVES INSTAL·LACIONS
Serveis per a la indústria i altres sectors 4.0

ENGINYERIA INDUSTRIAL
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
ESTUDIS DE VIABILITAT 
I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Al projecte UNNIC Andorra, hem realitzat:
 
• la supervisió i execució de les instal·lacions elèctriques
• sistema d’alarmes contra incendis, càmeres de seguretat i 

instal·lació del sistema de climatització

en col·laboració amb Grup Lomi



Hitachi Cooling & Heating
Distribuïdor Oficial

–
Tu en dius 
flexibilitat;
nosaltres en 
diem aire.

El sistema VRF bitub Set Free Sigma amb 
instal·lació múltiple d'unitats exteriors i 
pantalla tàctil CSNET Manager permeten 
gestionar grans instal·lacions amb 
flexibilitat i eficàcia.

air is flexibility

Hitachi Cooling & Heating
Distribuïdor Oficial

–
Tu en dius 
flexibilitat;
nosaltres en 
diem aire.

El sistema VRF bitub Set Free Sigma amb 
instal·lació múltiple d'unitats exteriors i 
pantalla tàctil CSNET Manager permeten 
gestionar grans instal·lacions amb 
flexibilitat i eficàcia.

air is flexibility

Ctra. d’Aixovall, Camp de Dalt de Casa Guineu, parcel.la A · AD600 Aixovall
J 672 686 J 377 237 · Ç bmserveis.and@gmail.com

La nostra força, al teu abast



Edifici MAUCO  Urb. Prat del Salt   ·   AD200 Encamp   ·   Principat d’Andorra   ·   +376 821 557

www.mauco.ad

VENDA, LLOGUER I REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA
DE CONSTRUCCIÓ I OBRA PÚBLICA

MAUCO®



LÍNIES CLARES
REFLECTANTS

TERRASSES D’EMPRIVAT · ESCALDES-ENGORDANY
L’edifici d’illa sencera ha 
permès treballar amb volums 
de diferent dimensió. El fil 
conductor que aporta ànima 
al projecte és l’articulació 
de terrasses perimetrals a 
les quatre cares que des 
de l’abstracció de formes 
geomètriques esbiaixades, 
singularitzen i converteixen 
els edificis en fites urbanes 
amb una imatge clarament 
reconeixible.

Un dels requeriments 
principals de la propietat ha 
estat la de projectar vivendes 
de diferents dimensions i 
nombre d’habitacions. Tots els 
habitatges compten amb 2 o 
3 façanes, de forma que tots 
tenen assolellament i vistes 
increïbles de la vall d’Escaldes-
Engordany i Andorra la Vella.

TEXT:  JORDI SOLÉ - PERE ESPUGA / ENGITEC
FOTOS: ADV
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EDIFICI LA LLAR 3 · ANDORRA LA VELLA

Adistiusae consequos se repudaeritis mintias et, qui re cus 
alitatet vellist otatem endandem volorep eritiunti dollaboris 
resecab oreptatquam duciam, sam, saperum et od ullam, 
ut am, et qui od molupta turisciet quam ut voluptur sitis et 
autem idente ese nihillo riaepero tem et officta turessint 
lab ium atur?

Otati rehenet quo ex ea dem dolum aborerum volupie 
nihitis et esci rescimaio. Pici ipiciur?

Text:  XXXXX · Fotos: Adv
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Un dels requeriments 
en el briefing inicial, fou 
la creació d’un projecte 
singular, amb habitatges 
de dimensions variades i 
adaptables per poder tenir 
un ventall d’oferta més 
ampli, i que s’ajustés a les 
necessitats de tothom.

L’edifici d’illa sencera 
ha permès treballar 
amb volums de diferent 
dimensió. 

S’ha buscat una imatge 
unitària en el tractament 
dels edificis, amb formes 
generades per una pauta 
geomètrica variable en 
cada planta.

La disposició dels volums 
genera un gran espai en 
la cantonada sud-oest en 
forma de plaça d’ús públic.

0105L'ADV # ARQUITECTURA

“TERRASSES 
PERIMETRALS QUE DES 
DE L’ABSTRACCIÓ DE 

FORMES GEOMÈTRIQUES, 
CONVERTEIXEN ELS 
EDIFICIS EN FITES 

URBANES”

L'ADV # ARQUITECTURA0104
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A sud es situa l’edifici 
més baix (7 plantes), a la 
cantonada nord-oest el 
mitjà (12 plantes), que és 
el que s’ha finalitzat, i en la 
cantonada nord-est, el més 
alt (18 plantes).

El fil conductor del 
projecte és l’articulació de 
terrasses perimetrals a les 

quatre cares amb formes 
geomètriques .

Aquestes formes, junt amb 
subtils canvis de material en 
les interseccions, donen un 
caràcter dinàmic a la façana.

Aquesta pell exterior permet 
generar grans terrasses 
per a cada vivenda en la 

cantonada de l’edifici, i 
alhora poder disposar de 
variacions a les tipologies 
dels habitatges sense que 
afectin a l’ordre i la imatge 
de la façana. 

La façana és ventilada 
amb tancaments exteriors 
d’alumini i aïllament tèrmic i 
acústic.

L’ADV # ARQUITECTURA0106 0107L'ADV # ARQUITECTURA
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XXXXX XXX
XXX

"L’ORIENTACIÓ ÉS 
IMMILLORABLE, 

AMB MOLTES 
HORES DE LUM 

NATURAL”

L’ADV # ARQUITECTURA0108
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XXXXX XXX
XXX

L’illa on es situa l’edifici 
té una planta de desnivell 
descendent des del carrer 
Constitució situat a est 
respecte el carrer François 
Mitterrand a oest, mentre 
que en el sentit sud-nord és 
pràcticament plana.

Aquest desnivell ha permès 
projectar accessos a la 
planta 1 des d’oest, i  a la 
planta 2 des de l’est.

Els accessos als vestíbuls 
de les torres es realitzen 
des de la planta 2.

L’ADV # ARQUITECTURA0110
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L’aparcament disposa de 281 
places que es distribueixen 
en 4 nivells. Els espais de 
circulació i les places són 
àmplies, superiors a les 
mesures mínimes normatives.

També disposa de sistema 
de ventilació mecànica i està 
preparat perque a totes les 
places es puguin instal·lar 
carregadors per a cotxes 
elèctrics amb una safata. A 
més, hi ha un traster individual 
per a cada habitatge.

>> ELS 
ASCENSORS 
DE LA CASA 
OTIS DE 
DARRERA 
GENERACIÓ, 
TENEN 
CAPACITAT 
PER A 8 
PERSONES. 
ELS ACABATS 
DE CABINA 
AMB ACER 
INOXIDABLE 
SÓN ANTI-
VANDALISME.
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>>LES DIVISIONS ENTRE ELS HABITATGES I ELS ESPAIS COMUNS 
S’HAN REALITZAT AMB PARETS AÏLLADES AMB LÀMINA ACÚSTICA 
PKB2 DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT.
LES DIVISIONS INTERIORS TENEN UN AÏLLAMENT ACÚSTIC I 
TÈRMIC SUPERIORS A LES TRADICIONALS AMB DUES PLAQUES 
DE GUIX LAMINAT DE 13 MM, CADASCUNA AMB ESTRUCTURA 
INTERNA METÀL·LICA.

A la Torre 2, hi ha plantes 
amb 3 i 4 habitatges de 2, 3 
i 4 habitacions.

Totes les vivendes tenen 
sortida a les terrasses i a 
les sales d’estar – menjador, 
als espais exteriors més 
amplis, i compten amb dues 
o tres façanes, de forma que 

tots tenen assolellament i 
vistes increïbles de la vall 
d’Escaldes-Engordany i 
Andorra la Vella. 

S’ha minimitzat l’ocupació 
dels espais comuns amb un 
nucli compacte amb dues 
escales sobreposades que 
ocupen poc espai.

“VISTES ESPECTACULARS 
A LES VALLS QUE 
PROPORCIONEN 

TRANSPARÈNCIA, 
AMPLITUD I 

FUNCIONALITAT”

L’ADV # ARQUITECTURA0114
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La distribució està 
concebuda de forma que, 
des de l’entrada, a una 
cantonada, es situa la zona 
de dia, amb sala d’estar – 
menjador – cuina, i a l’altra, 
la zona de nit amb les 
habitacions i banys. 

S’han utilitzat materials de 
gran qualitat i el paviment 
està format per làmines de 
vinil amb acabat de roure 
clar, resistent a l’aigua, als 
impactes i al desgast, i està 
col·locat en menjadors, 
passadissos i habitacions.

El paviment de les terrasses 
és d’alta resistència i 
baix manteniment, amb 
col·locació d’aïllament e 
impermeabilització.

El fals sostre s’ha realitzat 
amb plaques de guix a 
tot l’habitatge i la pintura 
plàstica utilitzada és de 
qualitat.

Les persianes de les 
habitacions són enrotllables 
d’alumini, i el color és 
idèntic al de la fusteria amb 
accionament, mitjançant un 
petit motor.

LA IL.LUMINACIÓ ÉS UN 
DELS ASPECTES QUE 

S’HA TREBALLAT AMB 
GRAN CURA, CREANT 
AMBIENTS CÀLIDS I 

AGRADABLES.

0116
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terrasses i en el dinamisme 
de la façana.

Es reforça la imatge amb 
un sòl i un sostre de fusta 
tècnica fabricada amb 
clafoll d’arròs. 

La fusteria exterior d’alumini 
és de la marca Sücho, amb 
ruptura de pont tèrmic 
i perfils d’alumini lacat, 
amb un alt aïllament. Les 
balconeres corredisses 
elevables a la sala d’estar-
menjador, també tenen 
ruptura de pont tèrmic.

S’alternen a cada façana dos 
tipus de barana, una formada 
per vidre transparent i l’altra 
per composite acabat amb 
vidre a la part superior, de 
forma que al punt de canvi de 
material és on es produeix la 
inflexió que es realitza a cada 
planta amb una seqüència de 
desplaçament uniforme.

Els punts van desplaçant-se 
de forma lineal i també en el 
sentit perpendicular, generant 
una qualitat als espais de les 

LA ALTURA DE 
L’EDIFICACIÓ 

PROPORCIONA VISTES 
DE 360 GRAUS DE LA 
VALL CENTRAL DEL 

GRAN VALIRA

L’ADV # ARQUITECTURA0118 0119
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Les cuines s’han projectat 
obertes a l’espai de la sala 
d’estar – menjador, de forma 
que participen de les vistes i 
de l’amplitud de l’espai. 

S’han distribuït amb mobiliari 
de paret i illa separada.

Les cuines, de primera 
qualitat, són amb un disseny   
minimalista i linial, amb 
mobles acabats en xapa 
post formada. El taulell i el 
frontal entre mobles, està 
acabat amb neolit. 

L’aigüera té 1 seno amb 
aixeta monocomandament, 
i incorpora cubells per a la 
tria selectiva de residuus.

Sota els armaris alts hi ha 
instal·lades llums leds, i 
tots els electrodomèstics, 
Siemens, estan inclosos: 
frigorífic combi integrable, 
rentavaixelles integrable, 
forn multifunció, microones, 
campana integrada al sostre 
de color blanc, i placa 
d’inducció.

>>A LA ZONA DEL PASSADÍS, HI HA UN ESPAI DESTINAT A 
BUGADERIA, AMB TOTES LES INSTAL·LACIONES PER A LA 
RENTADORA I L’ASSECADORA.

0120 L'ADV # ARQUITECTURA
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Dins de la singularitat 
plantejada des dels 
requeriments inicials, un 
dels aspectes fonamentals 
és que el grau d’aïllament 
i estanqueïtat de l’edifici 
tingués les màximes 
prestacions. La solució 
de façana ventilada amb 
sistema aquapanel en sec 
permet aquest nivell de 
confort.

Els habitatges disposen 
d’un sistema de ventilació 
mecànica amb recuperador 
de calor utilitzat en 
habitatges passius, que 
permet un estalvi energètic 
molt important.

La calefacció interior 
per a sòl radiant a baixa 
temperatura, i la refrigeració 
que es fa mitjançant 

conductes i unitats de 
clima, està ubicada en el 
fals sostre, i amb reixes 
d’impulsió i retorn amb equip 
climatitzador.

Alguns dels habitatges 
disposen de sistema 
domòtic que permet 
gestionar il.luminació, 
seguretat, persianes, 
climatització, etc.

0123L'ADV # ARQUITECTURA

>>ELS BANYS DE LES HABITACIONS 
SUITE ES PROJECTEN OBERTS 
A L’ESPAI AMB VIDRES DE 
SEPARACIÓ DE LA ZONA DE 
VESTIDOR QUE PERMETEN 
L’ENTRADA DE LLUM NATURAL.
ALGUNES PORTES SÓN 
CORREDISSES, I TOTA LA FUSTERIA 
INTERIOR (PORTES I ARMARIS 
ENCASTATS) ÉS BLANCA.
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>>S’HAN CREAT DIFERENTS AMBIENTS DE LLUM, AMB DOWNLIGHTS I AMB LLUM INDIRECTA AL SOSTRE 
I MIRALLS AMB LLUM INDIRECTA, QUE PERMETEN UN GRAU DE QUALITAT DE L’ESPAI. LES AIXETES SÓN 
TERMOSTÀTIQUES I ELS ELEMENTS DE DUTXA SÓN DE LA FIRMA HANSGROHE. ELS WC COMPTEN AMB 
PARET DE CISTERNA OCULTA, TAPA HIDRÀULICA I SISTEMA DE DOBLE DESCÀRREGA.

Una part dels banys són 
compartits: amplis, en 
un sol espai. Tots, están 
revestits amb grans peces 
de 2,60x1,20 m, sense 
pràcticament juntes.

S’han encastat lleixes de 
neolith blanc a les zones 
de dutxes i wc, per a 
suportar sabons i elements 
de decoració. A més, 
s’han incorporat radiadors 
tovallolers. 

PROJECTE: TERRASSES D’EMPRIVAT

ESCALDES-ENGORDANY

PROPIETAT: PROFINCA

ARQUITECTURA: 

JORDI SOLÉ · PERE ESPUGA / ENGITEC

CONSTRUCTORA: UTE MARINÉ-CEVALLS 



Parc de la Mola, 8
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. +376 821 163
info@construccionsmarine.com
www.construccionsmarine.com

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

UTE TERRASSES D’EMPRIVAT · ESCALDES-ENGORDANY



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE TERRASSES D’EMPRIVAT · ESCALDES-ENGORDANY

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

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



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE TERRASSES D’EMPRIVAT · ESCALDES-ENGORDANY

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

 

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

Av. Fiter i Rossell, 57 PB 1 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY | T. 823 976 - 331368  · andorguix@andorra.ad

TREBALLS EN GUIX



Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

Revestiment del sostre

INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE TERRASSES D’EMPRIVAT · ESCALDES-ENGORDANY

Ascensor OTIS GenesisAscensor OTIS Genesis



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE TERRASSES D’EMPRIVAT · ESCALDES-ENGORDANY

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
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SERRAS ANDORRA
LUXURY BOUTIQUE RESORT & SPA

LÍNEA CÀLIDA 
DE MUNTANYA 

TEXT: ADV/SERRAS · FOTOS: SERRAS ANDORRA LUXURY BOUTIQUE RESORT & SPA

L’hotel Serras Andorra Luxury Boutique Resort & SPA cultiva la 
puresa d’un luxe personalitzat en ple cor de la Vall d’Incles, a Soldeu. 
Una façana històrica, construïda de pedra i fusta, dona pas a un 
interior completament renovat: acollidor, contemporani i romàntic 
alhora. Un equilibri delicat entre calidesa, hospitalitat, gastronomia i 
l’art de la bona vida. L’hotel Serras obre les portes a Andorra, oferint 
als seus clients comoditat en un espai amb molt d’estil, un racó 
elegant per al gaudi i la relaxació. 
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Comoditat, espai i estil 
brillen en l’escenari més 
íntim de tot l’hotel: les ha-
bitacions i suites. Autèntics 
amagatalls, elegants, espa-
iosos i plàcids, on hi habita 
el descans i des d’on s’hi 
pot contemplar la majes-
tuositat de les muntanyes 
nevades. 

L’hotel ha patit una rehabi-
litació important i completa 
en tots els seus espais. 
Abans de fer la reforma 
l’hotel era de 4 estrelles 
i l’han transformat a 5 
estrellesGL.

L’hotel està configurat per 
a què els clients puguin 
gaudir d’estàncies llargues 
i tinguin diferents activitats 
i espais on poder des-
cansar, menjar, relaxar-se 
en general i esquiar en la 
seva pista privada. 

En tota la reforma s’ha ju-
gat principalment amb ma-
terials nobles com la fusta 
natural i el ferro, el parquet 
de les zones comunes és 
de roure natural. 

En els passadissos de les 
habitacions s’ha instal·lat 
una moqueta acústica, 
al igual que a la sala de 
cinema. 

S’han invertit molts recur-
sos en l’estudi d’il·lumina-
ció per crear i potenciar 
cada racó de l’hotel, amb 
aplics especials buscant 
un disseny diferenciador.

LES HABITACIONS 
S’HAN REFORMAT 
AL COMPLERT. UN 
CONDICIONANT  
IMPORTANT 
HA ESTAT 
L’AÏLLAMENT 
ACÚSTIC. S’HA 
REVESTIT TOT 
EL PAVIMENT I 
TOTES LES PARETS 
AMB MATERIAL 
ACÚSTIC 
TECHSOUND, 
EL QUAL 
ACONSEGUEIX 
UN GRAU 
D’INSONORITAT 
IMPORTANT AMB 
LES HABITACIONS 
VEÏNES. 

S’HA 
REFORÇAT 
EL PERFIL 

D’ALUMINI 
DE TOTES LES 

FINESTRES, 
PER TAL QUE 

EL SOROLL 
EXTERIOR 

SIGUI EL 
MÍNIM. 

L’AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 
LES FINESTRES DE LES 

HABITACIONS HA ESTAT 
UN DELS CANVIS MÉS 

IMPORTANTS

0138
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en directe per les tardes, 
zona de Snow Terrace 
per disfrutar de l’aire 
fresc, planta de benestar 
i Wellness, Kids Club i 
sala de cinema on els més 
petits de la casa passen 
llargues hores divertint-se, 
i zona ski amb 2 pistes 
privades (ski Canaro), i 
la ski room amb servei 
personalitzat, on ajuden 
als clients a posar-se 
i treure’s les botes o a 
oferir un café calent.

En el projecte d’interioris-
me, als restaurants, s’ha 
renovat el parquet de totes 
la sales i s’ha instal·lat 
mobiliari nou, seguint una 
línea càlida de muntanya. 
En les parets, s’ha com-
binat el color negre, i un 
paper amb una indiana 
amb gràfics evocadors de 
fauna de muntanya. 

A nivell eficiència ener-
gètica, s’han canviat les 
finestres, i s’han col·locat 
cortines.

S’han creat els restaurants 
Bruna i La Formagerie de 
Bruna, on es pot dinar i 
sopar amb cartes diferents. 

També una zona de 
cocktail bar 42º amb 
actuacions de DJ i música 

QUATRE ESPAIS DEDICATS A L’HEDONISME CULINARI. AQUÍ, EL 
SAVOIR-FAIRE DE MARC GASCONS, XEF AMB UNA ESTRELLA 
MICHELIN, DONA FONS I FORMA A UNA CUINA NATURAL DE 
TERRITORI, ON EL RECEPTARI TRADICIONAL S’ACTUALITZA AMB 
UN TOC MÉS FRESC. TOT, SERVIT EN UN ENTORN DISSENYAT 
AMB MOLTA CURA, A L’ABRIC DE LA XEMENEIA O A LA 
TERRASSA.

>> S’HA REFORMAT TOTA LA 
TERRASSA AMB PARAVENTS 
DE VIDRE VERTICALS I 
MOBILIARI DE FUSTA DE PI.

01400140
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La planta de benestar 
compta amb una grandària 
de 500m2 dividida entre 
spa, vestuaris, zona 
Wellness i gimnàs.

La zona de spa compta 
amb un àmpli equipament: 

sauna d’infrarrojos, sauna 

tradicional, pileta d’aigua 

freda, steem pool amb pile-

ta d’aigua calenta incorpo-

rada, i piscina termo lúdica 

amb diferents expressions 

d’aigua. 

S’HA JUGAT 
AMB 
CERÀMIQUES 
FOSQUES 
(EN FORMAT 
GRAN, AMB 
PECES DE 
150CM X 
100CM) PER 
APORTAR 
CALIDESA A 
L’ESPAI. EL 
SOSTRE ESTÀ 
REVESTIT AMB 
MICROCIMENT.

0143L'ADV # ARQUITECTURAL'ADV # ARQUITECTURA0142 L'ADV # ARQUITECTURA0142 L'ADV # ARQUITECTURA01420142

TOTES LES ZONES QUE CONFORMEN EL SPA SÓN ESPECTACULARS. TANT LA SECCIÓ D’AIGÜES, 
COM LES CABINES I L’ÀREA CLÍNICA ESTAN DISSENYADES PER TRANSMETRE EL CONTACTE AMB LA 
NATURA, EN PART GRÀCIES A L’EQUILIBRI JUST EN L’ÚS DE MATERIALS EVOCADORS I CÀLIDS, PROPIS 
DEL PAÍS.
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La recepció és el cor del 
projecte, on comença tota 
la interacció amb els hos-
tes. S’ha creat una zona 
de 150 metres quadrats, 
aconseguint una gran am-
plitud de l’espai totalment 
funcional.

El Kids Club s’ha creat 
per als més petits. S’han 
instal.lat 2 castells de jocs 
amb tobogán i matalas-

sos, així com piscina de 
pilotes i zona de pintura i 
dibuix. També hi ha dues 
pantalles de 50 polsades 
amb consoles Playstation i 
Nintendo Switch. 

A més, hi ha una sala de 
cinema amb coixins, on 
cada vespre es projecta 
una pel·licula diferent, 
complint els desitjos del 
públic infantil. 

PROJECTE: HOTEL SERRAS

CARRETERA GENERAL 2

NÚM. 26 · AD100 SOLDEU

ARQUITECTURA:

CINC-STUDIO

EULÀLIA BADIA NICOLÀS

REFORMA ESTRUCTURAL DE LA SALA WELLNESS: 

AUREA

CONSTRUCTORA: ESPAI 2

DISSENY ZONES WELLNESS, ÀREES DE TRACTAMENTS I PISCINES: 

ART WELLNESS

0145L'ADV # ARQUITECTURA



ARQUITECTURA I REFORMA ESTRUCTURAL DE LA SALA WELLNESS
DEL SERRAS ANDORRA LUXURY BOUTIQUE RESORT & SPA

arquitectura

+376 394 994
info@cinc-studio.com

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

AUREA

DESPATX D'ENGINYERIA CIVIL
Urbanisme i Obra Civil
Estructures i Geotècnia
Industria i Edificació

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

REFORMA ESTRUCTURAL DE LA SALA WELLNESS DE L’HOTEL SERRAS



Art Wellness és líder destacat 
del sector, els nostres projec-
tes a tot el món ens avalen.

Els nostres projectes respo-
nen a les inquietuds i expec-
tatives dels nostres clients, i 
són únics i exclusius.

Ens adaptem a cada neces-
sitat, i assessorem sobre els 
serveis a oferir als usuaris, per 
a garantir en cada cas, una ex-
periència sensorial integral.

Serras Andorra és el nostre darrer projecte 
realitzat al Principat, on l’excel·lència i la sin-
gularitat forma part de la seva essència.

Un espai que ens ofereix un viatge holístic 
al món de les sensacions.

SAUNA
CABINA D’INFRARROJOS
STEAMPOOL
DUTXES DE SENSACIONS
PISCINA LÚDICA
PILETA D’AIGUA FREDA
MOBILIARI BEAUTY

“EL BENESTAR,
LA NOSTRA RAÓ DE SER”

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL
DE ZONES WELLNESS,
ÀREES DE TRACTAMENTS I PISCINES

C/ Major, 361 · 08759 Vallirana (Bcn)

T. +34 93 683 43 81

info@artwellness.com

“PROJECTES ÚNICS PER A CLIENTS EXCLUSIUS”

www.artwellness.com

artwellness_sensations



ESTALVI 
D’ENERGIA

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA 
DE L’EDIFICI ADMINISTRATIU

DE L’OBAC · ESCALDES-ENGORDANY

La façana que dona al carrer 
Ciutat de Sabadell de l’edifici 
administratiu de l’Obac, a 
Escaldes-Engordany, que acull 
el Servei de Policia, el Ministeri 
de Justícia i Interior, i el Servei 
d’Immigració, s’ha rehabilitat per 
resoldre les filtracions d’aigua i 
aire a través del mur cortina que 
hi havia, i per la falta d’aïllament 
acústic i tèrmic.

La substitució del mur cortina per 
unes finestres de nova construcció  
possibilitarà uns millors 
tancaments per aconseguir un alt 
estalvi d’energia durant tot l’any.

Text:  redacció · Fotos: Adv
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DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

ABANS DE LA INTERVENCIÓ

En el projecte s’ha fet la 
primera fase d’intervenció, 
al carrer Ciutat de 
Sabadell, més endavant hi 
ha previsió d’actuar sobre 
la resta de les façanes 
existents.

A les plantes tipus es 
produïen filtracions d’aigua i 
aire a través de la perfileria 
i les juntes del mur cortina 
que s’ha enderrocat i a la 
planta baixa es produïen a 
través dels ancoratges de 
la barana i el revestiment 
exterior. 

Aquest fet s’ha solucionat 
substituint el mur cortina 
i la façana de panells 
sandwichs existents a 
la primera planta, per 
una façana ventilada 
amb finestres fixes i 
oscil·lobatents.

El nou ampit s’ha realitzat 
amb un sistema de façana 
lleugera, amb construcció 
en sec, recolzada sobre una 
estructura metàl·lica tipus 
porteria i collada als forjats 
inferiors i superiors.

“EL NOU ASPECTE DE 
LA FAÇANA APORTA UN 

TOC CONTEMPORANI; 
I L’AÏLLAMENT DE LA 

MATEIXA PERMETRÀ UN 
ESTALVI ENERGÈTIC AL 

LLARG DELS ANYS.“



exterior (façana ventilada) de 
20 cm de llana de vidre.

S’ha marcat l’accés a l’edifici, 
integrant el rètol de la Policia 
sobre la façana.

Anteriorment quedava 
superposat a la façana i no 
formava part de la mateixa, 
i, actualment, s’han restaurat 
les lletres existents al rètol 
antic i s’ha integrat amb 
la resta de l’edifici en una 
franja de panell composite 
d’alumini.
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L’OBJECTIU DE REHABILITAR LA FAÇANA DE L’EQUIPAMENT, DONA 
COMPLIMENT AL REGLAMENT ENERGÈTIC EN L’EDIFICACIÓ VIGENT 
(LITECC).

ABANS DE LA INTERVENCIÓ DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

El nou tancament està 
format pel sistema de 
façana Placotherm® 
INTEGRA amb plaques 
Glasroc® X, un trasdossat 
de dues plaques de placo i 
una façana ventilada amb 
acabat de xapa miniona, el 
color de la xapa exterior és 
gris fosc (ral 7016).

L’aïllament total de la 
façana està format per una 
capa interior de llana de 
vidre de 4.5 cm que està 
disposada en el trasdossat 
de la tabiqueria seca, un 
aïllament de llana de vidre 
de 10 cm incorporat en 
el sistema de Placotherm 
integra i un aïllament 

“LA TONALITAT 
PRINCIPAL DE L’EDIFICI 

ADMINISTRATIU ÉS GRISA, I 
COMBINA A LA PERFECCIÓ 
AMB EL RÈTOL BLAU FOSC 

DE LA POLICIA.”



ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

PROJECTE: REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA 

DE L’EDIFICI ADMINISTRATIU DE L’OBAC

ESCALDES-ENGORDANY

ARQUITECTURA: ENGITEC · PERE ESPUGA

CONSTRUCTORA: URCOSA 

L’ADV # ARQUITECTURA0156

Les finestres són amb 
càmera de triple vidre amb 
protecció solar.

La intervenció no ha afectat 
a la distribució interior, 
només s’han realitzat treballs 
de pintura i adptació de 
les mampares de fusta, 
que confronten amb el mur 
cortina. 

També s’ha aïllat un 
conducte de ventilació en 

la primera planta, i s’ha 
aprofitat la rehabilitació per 
a canviar l’ús anterior d’algun 
espai.

La substitució del mur 
cortina, la construcció 
dels nous ampits, els 
nous tancaments vidriats 
i el canvi d’aïllament de la 
façana aconseguiran un alt 
estalvi d’energia durant tot 
l’any. 



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

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA 
DE L’EDIFICI ADMINISTRATIU DE L’OBAC · ESCALDES-ENGORDANY

L’experiència és un grau

Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

ANYS

des de 1989

Camí de l’Arena, 7 Baixos · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra)
Tel. +376 83 27 20
Mòb +376 32 30 38 · +376 32 30 48 · +376 37 68 50
lampisteriaencamp@andorra.ad 



REFORMA 
GLOBAL

REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA ESPANYOLA DE CIUTAT DE VALLS

Al juliol es van finalitzar els treballs de reforma 
de l’antic edifici de l’escola espanyola de Ciutat 
de Valls per a ser cedit al sistema francès, els 
quals van tenir una durada de cinc mesos. 

L’encàrrec consistia en rehabilitar la planta 
baixa, la segona i la tercera, destinades a 
institució educativa. A la planta primera, cedida 
al Comú d’Andorra la Vella, només es van 
realitzar intervencions normatives.

Els treballs han consistit en l’actualització de 
la instal·lació elèctrica, s’ha canviat el sistema 
contra incendis perquè compleixi amb la 
normativa, s’ha realitzat un encalaixat de les 
bigues, un canvi dels paviments, la redistribució 
dels interiors, i un important canvi dels 
tancaments exteriors perquè l’edifici millori 
l’eficiència energètica.

Text:  redacció · Fotos: Sònia Palau/ Adv
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ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

"S’HA 
ACONDICIONAT 

L’ESPAI PER FER-LO 
MÉS ACCESSIBLE, 

ACOLLIDOR I 
SEGUR"

S’HA INSTAL·LAT UN SISTEMA D’ENVANS MÒBILS PER DONAR MÉS VERSATILITAT ALS ESPAIS.

s’han basat en la col·locació 
d’envans mòbils, que serveixen 
per dividir l’aula segons les 
necessitats. S’han instal·lat dos, 
el sistema dels quals permet 
un tancament pràcticament 
hermètic, assegurant un bon 
aïllament acústic i per tant 
una correcta separació de les 
aules.

Anteriorment hi havia una 
recepció feta amb fusta que no 
complia amb l'accessibilitat, per 
aquesta raó, s’ha acondicionat 
l’espai per fer-lo més 
accessible.

Als sanitaris, s’han fet petites 
adaptacions per adaptar-los a 
mida adulta, perquè antigament 
l’edifici era de maternal, i s’han 

enderrocat per adaptar-los. 
A més, s’han creat un parell 
de banys per a usuaris amb 
mobilitat reduïda, distribuits en 
les plantes superiors. 

NORMATIVA DE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS

Hi hagut un condicionament 
normatiu, perquè l’estructura 
original d’aquest edifici són 
bigues metàl·liques que es van 
revestir amb plaques resistents 
al foc, a més d'actualitzar tot 
el sitema, inclosa la primera 
planta. 

S'ha acondicionat tot el sistema 
antiincendis: l’alarma d’incendis, 
la senyalètica, els extintors, és a 
dir, tota la part d’instal·lació.
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REDISTRIBUCIÓ I 
ACCESSIBILITAT 

El projecte va partir de les 
necessitats que va marcar el 
Lycée Comte de Foix quant a 
distribució d’espais. 

A la planta baixa hi ha la 
consergeria, l’administració 
i la infermeria, és on es 
situen els elements pròpis de 
funcionament del centre. 

Al segon nivell es troben les 
aules i a la tercer pis trobem la 
biblioteca i l’aula d’informàtica.

En la tercera planta, 
sotacoberta, degut a l’alçada, 
al sostre s’han instal·lat 
lluminàries led directament a 
la superfície, i per compensar 
la manca d’aïllament acústic, 

s’ha pintat amb una pintura 
especial que proporciona un 
cert micratge i aconsegueix 
una certa absorció del soroll.

S’han realitzat modificacions 
de la distribució original, 
algunes van implicar fer 
enderrocs i tancaments 
nous, i d’altres simplement 



ABANS DE LA INTERVENCIÓ

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ
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ABANS DE LA INTERVENCIÓ

"S’HAN RENOVAT TOTS 
ELS TANCAMENTS 

EXTERIORS, ASSOLINT 
UN GRAN ESTALVI 

ENERGÈTIC"

0165

FALSOS SOSTRES 
FONOABSORBENTS

Les aules tenien molt mala 
acústica i el que s’ha fet és 
un fals sostre amb plaques 
registrables, que són 
absorbents acústiques. 

ENLLUMENAT I INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA

Les lluminàries estan 
distribuides de forma regular 
per les aules perquè tingui el 
mateix nivell d’il·luminació, i 
són de llum led per reduir el 
consum. Tenen una mida de 
60 x 120 cm perquè alhora de 
posar la lluminària, el que han 
fet ha estat substituir la placa 
per un plafó de led. 

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

Les portes interiors, acabades 
en HPL verd per a resistir 
impactes i ratllades, també 
presenten resistència al foc 
segons normativa actual, 
ja que s'han aplicat criteris 
de seguretat per sobre dels 
obligatoris aplicables a una 
reforma.

TANCAMENTS EXTERIORS

Les portes exteriors 
responen tant a eficiència 

energètica com a incendis 
(són d'alt trànsit per a resistir 
impactes). 

S’han substituit totes les 
finestres, per unes de pvc 
amb triple vidre, amb molt 
baixa transmitància tèrmica, 
sent unes que minimitzen 
per tant, les pèrdues 
energètiques. 

Es van haver d'adaptar alguns 
premarcs i esculpidors.
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També s’ha incorporat un 
sistema d’àudio, general, a 
través d’altaveus.

L’actualització de la instal·lació 
elèctrica es va realitzar 
canviant el cablejat tot de 
zero, tant l’elèctric, com el de 
telecomunicacions, incendis…

Per economitzar, s’han 
reaprofitat endolls, estacions 
de treball, rajoles, els 
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tancaments de col·lectivitats 
dels banys i les cortines. 

La despesa s'ha basat en les 
accions importants: eficiència 
energètica, incendis, acústica, 
accessibilitat, il·luminació i una 
millora en paviments i sostres.

PAVIMENTS

El terra s’ha fet amb 
paviment vinílic per evitar 

els sorolls d’impacte, per 
l’acústica i per la facilitat de 
muntatge. 

L’intervenció, ha durat 5 
mesos, i l’arquitecta Sònia 
Palau destaca que l’empresa 
constructora, Coansa, no 
només va complir un termini 
molt reduït per acabar la 
intervenció, sinó que es va 
lliurar dues setmanes abans 
del previst. 

PROJECTE: 

REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA 

ESPANYOLA DE CIUTAT DE VALLS

ANDORRA LA VELLA

ARQUITECTURA:

SÒNIA PALAU ARQUITECTE

INTERIORISME: E+D INTERIORISME

ENGINYERIA INSTAL·LACIONS:

JAVIER JIMENEZ TIERNO

JJT ENGINYERIA

CONSTRUCTORA: COANSA 

"LA INTERVENCIÓ 
HA MILLORAT LA 
FUNCIONALITAT 

DEL CENTRE 
EDUCATIU."



ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS I INDUSTRIAL COL·LABORADOR
 DE LA REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA ESPANYOLA DE CIUTAT DE VALLS

Ptge. Antònia Font Caminal, 1· despatx 501C AD700 Escaldes-Engordany. Andorra Tel. 811 000 coansa@coansa.ad

www.coansaandorra.com 

Construïm els teus somnis

EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA ESPANYOLA DE CIUTAT DE VALLS

Javier Jiménez Tierno
Tel. 382310  ·  www.jjtenginyeria.com  ·  jjtenginyeria@gmail.com  ·  C/ de l’Aigüeta, 2 · Planta 2, porta 2 · AD500 Andorra la Vella

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

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

• Etiquetes energètiques

• Informes de millora d’eficiència 
energètica per aconseguir reduir el 
consum elèctric i de calefacció

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

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

• Assessorament gratuït sobre la 
reglamentació necessària



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA REFORMA DE L’ANTIGA ESCOLA ESPANYOLA DE CIUTAT DE VALLS

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

Empresa 
subministradora 
de la il·luminació 

i el material elèctric

Més de 30 anys compromesos 
amb la innovació al nostre país

Av. Salou, 55
AD500 Andorra la Vella

T 879 079

cairo.ad

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

Panys, dispositius 
antipànic i tancaportes

Portes tallafocs
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NOUS VIALS EL SOQUÉ A ENGOLASTERS

NOVA ZONA 
URBANITZADA

TEXT: ADV  ·  VALDÉS ENGINYERS SL ·  FOTOS: ADV · VALDÉS ENGINYERS SL

Valdés Enginyers SL ha estat l’empresa encarregada 
de redactar el projecte i fer la direcció de les obres 
d’urbanització de la Unitat d’Actuació anomenda EL 
SOQUÉ, situada a zona d’Engolasters.

L’obra civil ha constat de dos vials i una zona urbanitzable 
apta per vivendes unifamiliars i plurifamiliars.

Dit projecte es va començar ara fa més de 10 anys, i 
ha patit diferents canvis de normativa durant la seva 
tramitació. A títol d’exemple en aquell moment la zona 
de cessió obligatòria contemplava una reserva d’espai 
per a desenvolupar una escola de secundària, però 
finalment es va descartar la idea. 

Al 2015 es van engegar els tràmits iniciant un llarg camí 
administratiu fins la seva aprovació definitiva l’any 2018. 
Malgrat tot, després d’un any i mig d’execució d’obra, els 
dos vials d’EL SOQUÉ ja són una realitat.
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Es disposava d’una Unitat d’Actuació 
aproximada de 62 mil metres quadrats 
que tradicionalment havien tingut usos 
agrícoles i sense accés, i que finalment 
ha quedat en una superfície neta d’uns 
50 mil metres quadrats privats, dels 
quals aproximadament 7.400 m2 s’han 
cedit al comú com a cessió obligatòria.

En aquest sentit el Consell General 
estableix un marc jurídic a on hi ha la 
llei del sòl, Govern fa uns reglaments 
d’aplicació d’aquesta llei i després, cada 
comú estableix un pla d’ordenació i 
urbanisme parroquial.

El 85% (uns 40 mil metres 
quadrats) del terreny està destinat 
majoritàriament a parcel·les unifamiliars 
i a 8 parcel·les plurifamiliars.

S’han dut a terme tots els treballs 
pertinents per a la incorporació de 
serveis corresponents a les aigües 
pluvials i residuals, mobilitat i electricitat 
corresponent a una zona habitable 
residencial de baixa densitat.

Degut a la forma natural del terreny 
i al seu context geològic, aquest 
presentava molta aigua soterrada que  
ha hagut de drenar-se i reconduir al 
llarg del traçat dels vials retornant els 
cabals naturals al  torrent existent.

Els vials estan integrats al terreny 
natural per tal de  minimitzar l’impacte 
ambiental i per tal de preservar al 
màxim l’entorn.

El vial 1 dona a la part alta i té una 
llargada de 350 m i el vial 2, dona 
servei a la zona baixa i medeix 450 m.
Per a la construcció dels dos trams 
s’han preservat tots els arbres que 
s’han pogut, i tan sols s’han afectat els 
que estaven dins de la traça. 
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ESGLÈSIA 
SANT MIQUEL 

D’ENGOLASTERS

EL CAMÍ QUE HI HAVIA (CAMÍ D’ENGOLASTERS) S’HA DESVIAT PARCIALMENT. D’AQUESTA MANERA ES 
CONVERTEIX EN UN VALOR AFEGIT TAN PELS CIUTADANS COM PELS PROPIS FUTURS VEÏNS, QUE TINDRAN 
UN ACCÉS MOLT RÀPID A AQUEST CAMÍ QUE S’HA FET I QUE S’HA RESTAURAT. 
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«EL TERRENY PRESENTAVA 
MOLTA AIGUA SOTERRADA 

QUE  HA HAGUT DE DRENAR-
SE I RECONDUIR AL LLARG 
DEL TRAÇAT DELS VIALS 
RETORNANT ELS CABALS 
NATURALS AL TORRENT 

EXISTENT.»

VISTES AÈRIES 
REALITZADES 
DURANT L‘OBRA, 
ON S’APRECIA LA 
COMPLEXITAT PER 
LES PENDENTS, 
LA ROCA I LES 
CORRENTS 
D’AIGUA, I PER 
A MINIMITZAR 
L’IMPACTE 
AMBIENTAL.

0177



Les zones afectades han estat 
restaurades mitjançant la repoblació 
d’arbres i zones verdes.

El projecte tenia dos vessants, la dels 
vehicles perquè la gent pugui accedir 
a les futures parcel·les i la de desviar 
el camí d’Engolasters (xarxa de camins 
GR), per tal de crear un recorregut nou i 
el més rùstic possible, amb la qual cosa 
s’ha mantingut el seu ús, s’ha millorat i 
s’ha potenciat.

I es que el valor afegit d’un lloc com 
aquest és el valor natural. La persona 
que vindrà a viure aquí busca rodejar-se 
d’un entorn natural protegit.

L’amplada de cada vial és l’estàndard,  7 
metres de calçada i un metre i mig de 
voravia a cada costat.
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PROJECTE: URBANITZACIÓ EL SOQUÉ · ENGOLASTERS · ESCALDES ENGORDANY

DIRECCIÓ FACULTATIVA: VALDÉS ENGINYERS SL

CONSTRUCTORA: UTE UNITAS-LOCUBSA 
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Les baranes de la voravia 
segueixen el model  de normativa 
actual del comú escaldenc, tots 
els fanals tenen un sistema de 
control d’enllumenat i regulació 
pilotat amb un sistema de la xarxa 
del comú. D’aquesta manera, el 
comú pot controlar la intensitat, 
encès i apagat, així com si hi 
ha una avaria dels fanals. Tot 
està instal·lat seguin la darrera 
tecnologia. 

L’estructura de la propietat ha 
quedat escripturada al notari 
per la qual cosa no es preveu 
una ampliació en un futur. Tan 
sols hi ha la possibilitat que al 
vial inferior, si algun dia els veïns 

fora de la Unitat d’Actuació, es 
posessin d’acord, aquest podria 
tenir una continuïtat i embrancar 
més avall la carretera secundària 
d’Engolasters. Això permetria 
un sentit únic d’entrada i sortida. 
Malgrat tot, això implicaria altres 
agents i no està previst a curt 
termini.

Ha estat un projecte molt 
complex per les pendents que 

presentava i l’entorn natural, 
qualsevol desviació que no fos 
d’integració òptima dels vials 
en el terreny natural hagués 
suposat un impacte visual i 
ambiental important, per la qual 
cosa, es van dur a terme uns 8 
estudis de traçat abans d'aprovar 
el definitiu amb l’agravant, que 
unes zones es presentaven amb 
roca viva i d’altres zones amb 
molta aigua. 

L'ADV # ARQUITECTURA0180

>> LES VORERES 

SÓN DE 

QUITRÀ. A LES 

ZONES A ON 

HI HA RISC DE 

CAIGUDA S’HAN 

INSTAL·LAT 

BARRERES DE 

PROTECCIÓ 

REVESTIDES 

AMB FUSTA 

QUE S’INTEGRA 

DINS L’ENTORN 

NATURAL. 

0180 L'ADV # ENGINYERIA0180 0181L'ADV # ENGINYERIA



Infraestructures viàries Estructures d’edifi cació Obra civil Geotècnia Plans parcials

Passatge Antònia Font Caminal, Despatx 304 · AD700 Escaldes-Engordany · Principat d’Andorra · Tel. +376 867335 · gvaldes.e.c@gmail.com

DIRECCIÓ FACULTATIVA ALS NOUS VIALS EL SOQUÉ A ENGOLASTERS

VALDÉS ENGINYERS SL

ENGINYERIA CIVIL I D’URBANISME

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

C/ Sant Salvador, 10 · Esc. B, 3r pis · desp. 7 (Galeries Plaza)
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80 86 45 · Fax (+376) 86 71 11
locubsa@locubsa.com
www.locubsa.com

UTE VIAL SOQUÉ



Av.de Rouillac 25 · Les Bons · AD200 ENCAMP

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

www.multiserveiscoprincep.com

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL

MOBILIARI URBÀ · BARRERES · TANCAMENTS FUSTA

GESTIÓ DE RESIDUS · RETOLACIÓ DE VEHICLES

SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL · BARRERES

PINTURA ASFÀLTICA PER A TERRA, ASFALT, QUITRÀ I FORMIGÓ

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

La teva roba,
tornarà a somriure

nuriatintoreries.com · 831 000 ·

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

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

INDUSTRIAL COL·LABORADOR DELS NOUS VIALS EL SOQUÉ A ENGOLASTERS



BORDA ALS CORTALS D’ENCAMP

VIATGE AL PASSAT

TEXT: ADV · FOTOS: ADV

La situació geogràfica de la Borda permet 
gaudir de moltes hores de llum al llarg del 
dia, ja que és una zona molt assolellada. 
La borda s’ha renovat en la seva totalitat, 
conservant elements antics com els 
estripagecs, la pedra i la fusta. L’espai 
natural que rodeja la cabana de pastor 
aporta tranquilitat i calma als usuaris que 
lloguen l’estança.

0187L'ADV # ARQUITECTURA
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«LA BORDA QUASI A DOS 
MIL METRES D’ALTITUD 

A PEU DE L’ESTACIÓ 
INTERMITJA DEL 

FUNICAMP, ES BENEFICIA 
DE MOLTES HORES DE 

RADIACIÓ SOLAR»

> UNA IMATGE DE LA BORDA ALS ANYS 70, EN UN CARTELL PROMOCIONAL DE L’ANTIC SINDICAT D’INICIATIVA, 
ON ES VEU L’IMPORTANT PRESÈNCIA DE BESTIAR, I L’INEXISTÈNCIA DE LA CARRETERA. 
>>A BAIX I A L’ESQUERRA, MATGES DE L’ESTAT ACTUAL.

0189L'ADV # ARQUITECTURA0188

Les cabanes de pastor són 

construccions que es troben 

des de l’època medieval, 

són l’exemple més bàsic de 

l’arquitectura tradicional, i 

són molt característiques del 

Pirineu.

Es feien principalment amb la 

tècnica de la pedra seca, i amb 

algún reforç de fusta, herba o 

terra. 

Antigament, els ramaders, 

resguardaven el bestiar i l'herba 

a la borda, i ells habitaven la 

cabana. 

Aquesta es situa exactament 

als Cortals d'Encamp, en plena 

vall d'Emportona, a prop de la 

collada d’Enradort i al peu de 

l’Alt de Griu, la vall d’Ensagents 

i el Parc Natural de la vall del 

Madriu-Perafita-Claror. 

A l'entrada trobem un espai 

ampli amb paviment de llosa, 

ajardinat amb barbacoa, i un 

banc de pedra.

Els amants de la natura podran 

gaudir d'esquí alpí i de travessa 

a l'hivern, de la muntanya i 

d'excursions a l'estiu, entre 

d'altres activitats, envoltats d'un 

entorn magnífic, a peu de pistes 

de Grandvalira.
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«A LES ANTIGUES 
CABANES DE PASTOR, LA 

CUINA, QUE CONSISTIA 
EN UN FOC A TERRA O 
UNA LLAR DE FOC, ERA 
EL NUCLI CENTRAL DE 

L’HABITACLE»

L'ADV # ARQUITECTURA0190

>> S’HAN RECUPERAT I TRACTAT LES BIGUES ORIGINALS DE 
L’ESTRUCTURA. EL MOBILIARI DE LA CUINA S’HA REVESTIT 
AMB FUSTA ENVELLIDA. LA VIVENDA DISPOSA D’UNA ESTUFA 
DE PELLÈTS.

>> A LA BORDA S’HAN INCORPORAT ELEMENTS, COM TIRADORS, BARANES O ESTRIPAGECS, QUE EVOQUEN 
L’ANDORRA ANTIGA. L’ESTRIPAGECS (IMATGE DE L’ESQUERRA) ÉS UN BARROT DE FERRO AMB BROQUETES LATERALS 
QUE, ANTIGAMENT, ES COL·LOCAVA A LES FINESTRES DE LES BORDES, PER EVITAR L’ENTRADA D’INTRUSOS I 
LLADRES. D’AQUÍ PROVÉ EL SEU NOM, JA QUE LES SEVES PUNXES ESQUINÇAVEN LES JAQUETES D’AQUELLS QUE 
INTENTAVEN ENTRAR PER LA FINESTRA. 

A la zona de dia, situada a la 

planta baixa, s’han conservat les 

bigues i el sostre originals, fent 

un tractament de la fusta per 

restaurar-la.

A més s’han retroil·luminat els 

perfils amb llums led per realçar 

la pedra i la fusta. 

Les parets de pedra s’han 

mantingut i, en aquest cas, s’ha 

fet un tractament de la pedra 

original.

La cuina, com a les antigues 

cabanes de pastor, és la zona 

central de la borda i està feta a 

mida. Anteriorment hi havia un 

foc a terra.

Els revestiments estan el·laborats 

amb fusta rústica, i els tiradors 

dels armaris i dels calaixos 

són de ferro, recordant els 

avantpassats. 

Equipada amb tots els 

electrodomèstics necessaris per 

viure-hi.

0191L'ADV # ARQUITECTURA
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>> S’HA VOLGUT CONSERVAR L’ESSÈNCIA DE LA BORDA, I PER 

AQUESTA RAÓ, S’HA MANTINGUT LA PEDRA ORIGINAL DE LES 

PARETS.

S’ha remplaçat l’antiga llar de 

foc per una estufa de pellèts 

de color negre, i el paviment 

és de gres porcellànic gris 

amb peces de gran format. 

La calefacció es 

complementa amb radiadors 

elèctrics amb un acabat tipus 

pissarra, element simbòlic de 

l’arquitectura andorrana. 

Pel que fa als tancaments 

exteriors i interiors, s’han 

col·locat tots nous, per 

així combatre les dures 

inclemències meteorològiques. 

Les finestres són de triple 

vidre amb PVC acabat en 

fusta i l’escala de fusta de 

roure fosc, per un costat és 

de vidre i perfils de ferro i per 

l’altre de ferro forjat.

L'ADV # ARQUITECTURA0192 0193
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A la zona de nit, situada a la 

segona planta, s’ha dividit la 

paret amb tres materials: la 

part inferior de pedra, la zona 

superior amb un arrebossat 

rústic en blanc trencat i a 

la part central s’ha fet una 

composició lineal amb fustes 

recuperades i tractades i s’han 

retroil·luminat amb leds. 

El revestiment del sostre és de 

fusta natural, igual que totes 

les portes que s’han col·locat 

noves. 

El paviment de parquet de 

fusta aporta caliu i segueix 

l’estètica de la borda, també 

s’han afegit mobles encastats 

per a més comoditat.

A l’habitació principal, el 

capçal segueix l’estil de la 

composició lineal de fustes 

retroil·luminades. 

L’altra habitació té un caràcter 

més informal, i s’han 

incorporat lliteres, ideal per a 

famílies amb nens.



PROJECTE: 

BORDA ALS CORTALS D’ENCAMP

ARQUITECTE: VICTOR BLASI

CONSTRUCTORA: 

CONSTRUCCIONS ESTEVES 

El bany incorpora un moble de 

fusta amb tovalloler recuperat 

d’un element original de la 

borda. La pica és de pedra 

amb aixeta de coure i el plat 

de dutxa és molt ampli. 

A través d’alguns elements 

que composen la borda 

viatges al passat però amb les 

comoditats actuals. 

Informació:
+376 XXX XXX

BORDA 
REFORMADA 
PER LLOGAR ALS 
CORTALS D’ENCAMP

Antiga borda, totalment 
independent, per llogar, totalment 
renovada i moblada per estrenar, 
als Cortals d’Encamp, al peu de 
l’estació intermitja del Funicamp. 

Disposa de dues plantes, amb 
saló-menjador amb estufa de 
pèllets i cuina totalment equipada, 
2 dormitoris, 1 bany complet, 
jardí exterior amb barbacoa i 
fantàstiques vistes i llum solar.Informació: +376 324 729

Informació:
+376 XXX XXX

BORDA 
REFORMADA 
PER LLOGAR ALS 
CORTALS D’ENCAMP

Antiga borda, totalment 
independent, per llogar, totalment 
renovada i moblada per estrenar, 
als Cortals d’Encamp, al peu de 
l’estació intermitja del Funicamp. 

Disposa de dues plantes, amb 
saló-menjador amb estufa de 
pèllets i cuina totalment equipada, 
2 dormitoris, 1 bany complet, 
jardí exterior amb barbacoa i 
fantàstiques vistes i llum solar.Informació: +376 324 729

Informació:
+376 XXX XXX

BORDA 
REFORMADA 
PER LLOGAR ALS 
CORTALS D’ENCAMP

Antiga borda, totalment 
independent, per llogar, totalment 
renovada i moblada per estrenar, 
als Cortals d’Encamp, al peu de 
l’estació intermitja del Funicamp. 

Disposa de dues plantes, amb 
saló-menjador amb estufa de 
pèllets i cuina totalment equipada, 
2 dormitoris, 1 bany complet, 
jardí exterior amb barbacoa i 
fantàstiques vistes i llum solar.Informació: +376 324 729Instal·lacions Sanitàries - Reparacions

Camí de l’Arena, 7 Baixos
AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra)
Tel. +376 83 27 20
Mòb. +376 32 30 38
+376 32 30 48 · +376 37 68 50
lampisteriaencamp@andorra.ad 

ANYS

des de 1989



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE LA  BORDA ALS CORTALS D’ENCAMP

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

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

E S T E V E S
SERRALLERIA

C/ Santa Eulàlia, 8 · Era Cabó · AD200 Encamp · Principat d’Andorra · construccionsesteves@andorra.ad · Tel. 832423 · Mòbil 340375

	  

Empresa constructora de la Borda als Cortals

Fusteria - Ebenisteria - Decoració

Av. Joan Martí, 44 · AD200 Encamp
(Principat d’Andorra)

nCamilo (+376) 324 936
nCarlos (+376) 354 423
J(+376) 831 393

 (+376) 833 440
Ç fusteriamoreno@hotmail.com



CASA | VIPP, ANDORRA LA VELLA

INNOVADOR, 
AUTÈNTIC I 

CONTUNDENT

La Casa | Vipp està situada a l’avinguda Príncep Benlloch, al número 11, 
a pocs metres del centre comercial d’Andorra la Vella i al mig del nucli 
històric. Ocupa la cantonada entre aquesta avinguda i un petit carrer 
anomenat Baixador de l’Hortal. Té el seu origen en la construcció de 
l’antiga carretera general, i els inicis del creixement urbanístic de la vila. 
L’edifici es un dels darrers exemplars de l’arquitectura popular andorrana, 
estil constructiu dels anys 40 del segle passat, que es caracteritza per 
presentar elements més urbans i d’importació, com són els ulls de bou 
circulars. Allà s’ha instal·lat el projecte Casa | Vipp, un nou concepte 
d’allotjament i showroom on els hostes es poden allotjar i, alhora, viure 
una experiència immersiva amb els productes de Vipp, dissenyats amb 
dos principis: de funcionalitat i qualitat. 
Vipp és una marca danesa fundada el 1939 pel metal·lúrgic Holger Nielsen, 
que va fabricar una paperera amb pedal per a la perruqueria de la seva 
dona. La paperera original forma part de la col·lecció permanent de 
disseny del MoMA. Avui, Vipp continua sent una empresa familiar a mans 
de la tercera generació. En 80 anys, l’empresa danesa ha passat de ser 
una paperera a una marca que comercialitza cuines, mobles, il·luminació i 
accessoris. En els darrers anys, Vipp ha anat més enllà dels seus productes 
per crear espais arquitectònics com el Vipp Shelter, que va marcar el primer 
capítol d’aquesta aventura d’allotjaments singulars, que ara compta amb 
6 destinacions on els hostes poden experimentar la filosofia de disseny de 
la marca al seu hàbitat natural.

L'ADV # INTERIORISME0200



L'ADV # ARQUITECTURA02020202 0203

LA IMPORTÀNCIA DE LA MATERIALITAT ES PERCEP EN TOTS ELS ELEMENTS DEL PROJECTE, INSPIRATS 
EN LA TRADICIÓ NÒRDICA, QUE TRANSMETEN UNA SENSACIÓ DE BENESTAR, CONFORT I CALIDESA.

L'ADV # INTERIORISME0202

L’accés a Casa | Vipp 
es situa al centre his-
tòric d’Andorra la Vella. 
S'hi accedeix per la 
rampa i l'escala laterals, 
situada damunt de la 
botiga Vipp que per-
tany al mateix edifici.

A l'exterior, s'ha res-
pectat l’encant de la 
façana original. A 
l’interior, el seu disseny  
presenta línies sòbri-
es, sofisticades i rela-

xants, aconseguint una 
sensació de confort i 
calidesa.

La casa es divideix 
en dues plantes. A la 
planta baixa, el saló 
compta amb un ampli 
sofà acompanyat d'una 
butaca de pell d'ovella 
amb tauletes de centre 
i reposapeus, davant 
d´una escultural xe-
meneia de vidre i ferro 
integrada dins la paret.

El menjador s'ubica en 
un espai espectacu-
lar de doble alçada, amb 
tres llums de paper japo-
nès penjades a diferents 
nivells, cortines de ve-
llut de quatre metres 
d’alçada i una prestat-
geria per al servei de la 
taula. 

La imponent taula 
rodona de menjador 
és de fusta i pedra cal-
cària massissa, a conjunt 
amb les noves cadires 
"Lodge chair" que van 
ser dissenyades espe-
cialment pensant en el 
projecte de l'hotel Vipp 
d'Andorra.

La paleta monocro-
ma de colors, textures i 
teixits escollits, carac-
terístics de l’estil nòrdic, 
juguen un paper molt 
important en l'interioris-
me del projecte.
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Dins una estètica 
brutalista, els clients 
poden cuinar de debò, 
preparar-se un té o 
un cafè o prendre una 
copa de xampany fran-
cès, tot inclòs als ameni-
ties de l’hotel.

Vipp V1: Una cuina per a 
durar tota la vida

La cuina de l'hotel repre-
senta l'espai més indus-
trial i tècnic de la casa.

Realitzada amb el model 
V1, és un concepte modu-
lar de cuina amb quatre 
tipus de mòduls; illa, illa 
amb seients, paret i mò-
duls de columna.

A l'espai de la cui-
na hi conviuen dife-
rents elements: els 
llums de paret i 
els de suspensió, els tam-
borets "Cabin" de fusta 
i cuir, i de fons, la pa-
ret de rajoles fabricades 
a mida per  l'artesà italià 
"Domenico Mori"

Tots els estris, vai-
xelles, coberts, olles i 
paelles, han estat mi-
nuciosament escollits, 
destacant els productes 
lliures de toxines de la 
marca "Kuoko".

L'ADV # INTERIORISME0204
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de metall conferint-
li una forma escultòrica 
i convertint-se en 
un element de gran 
presència a l'espai.

Al costat de 
l´entrada, s´accedeix a 
un bany de convidats on 
s´ubica la bugaderia, el 
rebost i la cambra de 
neteja a disposició dels 
clients durant tota la 
seva estada. Destaca el 
rentamans "LARIANA" 
amb base de 
marbre calacatta viola, 
disseny de Patricia 
Urquiola per a la firma 
italiana Agape.

A l'entrada, hi trobem un 
petit espai de rebedor on 
poder penjar els abrics, 
deixar les sabates i 
agafar la llenya per 
encendre un foc.

L'escala ha estat 
reconvertida i folrada 

LA FILOSOFIA EN QUÈ ÉS
BASEN ELS PRODUCTES VIPP:

EVOCAR LA FUNCIÓ SOBRE
LA FORMA I APOSTAR PER

L’ATEMPORALITAT AL MARGE 
DE TENDÈNCIES.
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L'espai de bany està 
obert, dividit per una 
paret recoberta de 
rajoles artesanals que 
separa la zona 
del rentamans de Vipp de 
la zona de bany des d'on 
es pot observar el cel 
mentre et banyes.

La zona de lavabo està 
tancada per una porta 
corredissa i consta de wc 
amb dutxa, tot separat 
per una mampara de 
vidre fumat que se 
sustenta pel propi tub 
ruixador de la dutxa.

A la primera planta 
descobrim la zona més 
íntima, on s'ha recuperat 
la coberta de fusta 
original de la casa.

L'àrea està dividida en 
tres espais: dormitori, 
bany amb banyera i 
lavabo amb dutxa.

0209

ELS RADIADORS ELÈCTRICS 
DESTAQUEN PER LA SEVA 
FUNCIONALITAT I DISSENY 
VANGUARDISTA.

EL WC I DUTXA ESTÀ EN UNA ESTANÇA DIVIDIDA, ON PAVIMENTS 
I REVESTIMENTS ESTAN PINTATS AMB MICROCIMENT, CREANT UN 
ESPAI CONTINU.  



PROMOTOR: RAW DWELLING

DISSENY D’INTERIORS:

BAU STUDIO: SANDRA RIERA, GASPAR SALUDES

EXECUCIÓ: 1919 CENTRAL DE SERVEIS, SLU

ESTILISME: JULIE CLOOS MØLSGAARD

DISSENY DE LA IL·LUMINACIÓ: SERGI SALVADOR, JOAN MELLADO

FOTOS: IRINA BOERSMA I ADV

MARQUES COL·LABORADORES: AESOP, AGAPE DESIGN, BASALTE, 

BAU STORE, CESAR KITCHENS, DAVIDE GROPPI, DIE GESTALTEN 

VERLAG, DOMENICO MORI, ELDVARM, FOCUS FIRE, GROPIUS 

DIFFUSION, IITTALA, KUOKO KITCHEN, LOEWE TV, MIELE, OLIVELY, 

PASTEUR +, TEKLA, TUBES RADIATORI, USM HALLER, VIPP, ... 

L'ADV # ARQUITECTURA0210

L’espai clau és el 
dormitori. Un espai 
acollidor i des d'on s'obté 
una perspectiva general 
de tot el projecte.

La paret del capçal és 
de microciment i s'ha 
deixat al descobert una 
part de l'estructura 
original de totxo 
antic. Al voltant es 
complementa amb 
una zona d'escriptori 
i maleter, juntament amb 
un armari obert i una 
calaixera original de la 
marca USM.

A la paret 
destaca l'espectacularitat 
del radiador "Add_On", un 
clàssic del disseny de la 
firma italiana TUBES

Se li ha conferit la 
major importància al llit, 
per això s'han escollit les 
prestacions més altes de 
la mà de la marca belga 
de descans: Auping, on 
els clients poden provar 
els seus motors 
i l'extradinari comfort del 
seu model més icònic: 
"box spring".

UNES ESCULTURALS LÀMPADES DE VIPP, DE SOBRETAULA I DE 
PARET, AMB EL DIFUSOR PERFORAT I VIDRE MAT PER A UNA 
AGRADABLE DIFUSIÓ DE LA LLUM, FUNCIONEN PERFECTAMENT 
COM A IL·LUMINACIÓ DECORATIVA.  

DISSENY INTEL·LIGENT I 
RESPECTE PEL PASSAT. 
CADA PEÇA HA ESTAT 

MINUCIOSAMENT 
ESCOLLIDA PER A LA 
SEVA FUNCIÓ I GAUDÍ 

DEL CLIENT.

L'ADV # INTERIORISME0210

En global, Casa | Vipp 
és una manifesta-
ció de modernitat, 
internacionalitat i un 
exemple d'arquitectu-
ra interior meticulo-
sament executada. 

Un projecte hoteler 
únic i innovador que 
representa un ma-
nifest de la marca 
Vipp i de la visió i 
treball a càrrec de 
l'estudi andorrà del 
grup d'empreses Bau.

Casa | Vipp no serà 
ni el primer ni l'úl-
tim dels projectes 
de la societat que 
gestiona l'explota-
ció dels allotjaments 
del mateix grup, ja 
que estan treballant 
a l'hotel següent: "Le 
Cabanon Du Haut", un 
petit xalet de mun-
tanya d'inspiració 
“corbuseriana” a La 
Cortinada, ideal per a 
gaudir de la natura 
i de l'esquí, amb el 
mateix nivell d'excel-
lència.



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE CASA | VIPP · ANDORRA

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

Instal·lacions
d’Alumini, Inox i Ferro

HOYO



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DE CASA | VIPP · ANDORRA

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

Model: PICTOFOCUS 

XEMENEIES CONTEMPORANIES

Solà del Jan, 2 · Edifici Solà del Jan, local PB
AD500 Andorra la Vella · info@7veu.com

www.7veu.com
 

Rètols, retolació de vehícles comercials, 
photocalls, rollups, popups, impressió de 
gran format, campanyes de màrqueting, 

fires i exposicions, il·luminació LED

Fer realitat els desitjos
dels nostres clients,
és la nostra satisfacció.

Un honor i una delícia desenvolupar
el nostre art en un espai tan especial, 
creat amb tant d'afecte, i on la 
innovació, perfeccionisme, elegància i 
confort, envaeix cada racó.

ENERGIES RENOVABLES, CLIMATITZACIÓ SOSTENIBLE, AEROTÈRMIA, ELECTRICITAT I LAMPISTERIA

TOT COMENÇA AMB UNA IL·LUSIÓ!

Serra de l’Honor, Edifi ci Ambatlle, Planta Baixa
AD400 Sispony - La Massana
climfred@andorra.ad - T. +376 625084   



Casa Vipp: un espai inspirador 

Confiança total del client, i un objectiu 
clar: crear ambients lumínics a través de 
la gestió domòtica.

Jocs de volums que siguin capaços 
d'oferir un ambient càlid, per tal que 
l'experiència de l'usuari, sigui el més 
acollidora possible.

PROJECTE DE DOMÒTICA A CASA VIPP



0219L'ADV # INTERIORISME

TEXT: REDACCIÓ, PEP CAMPENY · FOTOS: CRITERIUM I ADV

Criterium Café Cycling neix d´una passió pel ciclisme que ha 
crescut amb el pas dels anys. És un lloc singular per als amants 
de la bicicleta, un punt de trobada d’amics, companys o 
simplement persones apassionades pel ciclisme, els seus valors 
i la manera de viure que t’atrapa quan puges a una bicicleta. 
Tot, envoltat d’un ambient urban cool.

CRITERIUM CAFÉ CYCLING · ANDORRA LA VELLA

HEALTHY FOOD
PASSIÓ PEL CICLISME I EL BON CAFÈ



EL FIL ARGUMENTAL DEL PROJECTE GIRA ENTORN DEL MÓN DE LA 
BICICLETA I ELS ELEMENTS QUE LA CONFORMEN, CUIDANT TOTS ELS 
DETALLS POSSIBLES PER PODER OFERIR UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA.
LA DECORACIÓ ES COMPLEMENTA AMB COIXINS, DORSALS, MAILLOTS I 
OBRES D’AUTOR. 

Un entorn acollidor al voltant 
del món del ciclisme, que et 
serveix per desconnectar del 
teu dia a dia o recuperar-te 
després d´una bona sortida 
amb bicicleta.

El mobiliari està conformat per 
taules i bancs de tricapa de 

pi, fent referència a un dels 
materials emblemàtics del 
nostre país, combinats amb 
cadires amb un tractament 
vintage. La barra està revestida 
amb rajoles de tonalitats 
grises, blanques i marrons que 
conformen un disseny amb 
caràcter, original i distès.

0220 0221L'ADV # INTERIORISME

“AL REBEDOR DELS 
BANYS, S’HA PINTAT 

DIRECTAMENT SOBRE 
EL FORMIGÓ LES LÍNIES 

D’UNA CARRETERA, 
EVOCANT ELS TRAJECTES”



0223L'ADV # INTERIORISME0222

A PART DE LA ZONA DE TAULES TAMBÉ HI HA ZONA DE BARRA PERQUÈ EL CLIENT TINGUI 
L’OPCIÓ DE TRIAR ENTRE LES DUES OPCIONS.  A LA PART POSTERIOR, S’HAN RETOLAT CITES 
DE CICLISTES RECONEGUTS EN COLOR BLANC SOBRE FONS NEGRE.

Els revestiments de les parets 
són de formigó, en un costat 
s’ha deixat el formigó vist i en 
l’altre s’ha pintat amb pintura de 
color negre, amb la textura del 
material.

Pel que fa a la il·luminació, sobre 
la barra hi ha un de tipus de 
lluminària decorativa, a la part 
del fons s’han instal·lat unes 
làmpades penjades del sostre, 
i per últim, s’ha complementat 
amb tires de led puntuals, per 
aportar un toc avantguardista i 
original en alguns espais.



0225L'ADV # INTERIORISME0224

El paviment imitació parquet, 
dona un toc càlid i acollidor als 
usuaris i està col·locat ‘tipus 
borda’. 

Les quatre columnes de color 
vermell aporten un toc distintiu 
i creen un bon contrast amb els 
altres colors de l’ambient. Cada 
una incorpora el rellotge d’un 
país diferent: Andorra, Senegal, 
Colombia i Australia.

A l’entrada de la cafeteria s'han 
situat uns cubs, dissenyats en 
forma de daus amb forats lineals, 
perquè els usuaris puguin deixar 
estacionades les bicicletes.

L’oferta gastronòmica és 
saludable i variada (compten 
amb una nutricionista), basada 
en tendències, creativa i amb 
fusions d’altres països, sempre 
buscant el màxim respecte al 
producte de temporada i Km0.

Hi ha multitud de detalls a 
destacar del disseny: des de 
l'identitat corporativa, i la seva 
aplicació a les icones i els 
acabats de la senyalística, els 
detalls als banys, el mobiliari 
o els grans bancs de pi 
retroiluminats, combinats amb 
el tèxtil.

"EL PAVIMENT CERÀMIC 
AMB UN ACABAT SÍMIL 
FUSTA, DONA UN TOC 

CÀLID, I ESTÀ COL·LOCAT 
IRREGULARMENT, TIPUS 

RÚSTIC”

>> S'HA DISSENYAT UNA ÀMPLIA CUINA, AMB TOTS ELS EQUIPAMENTS NECESSARIS, PER PODER 
OFERIR UNA ÀMPLIA OFERTA GASTRONÒMICA, BASADA EN UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE.



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.

0227L'ADV # INTERIORISME

PROJECTE: CRITERIUM · ANDORRA LA VELLA

INTERIORISME: PEP CAMPENY

Campeny
Creació d’espais

La Closa - 6, Xalet Aglà
AD300 Ordino - Llorts

+376 326 335
pep@pepcampeny.com @ campenypepinteriorista

L'empresa ha adquirit un 
compromís corporatiu, 
mitjançant una responsabilitat 
social i solidària que guia la 
manera de concebre la vida: 
recullen bicicletes, les reparen i 
els hi donen a nens del Senegal 
perquè puguin anar a l’escola, 
formant part de la família 
Bicicletes Sense Fronteres. 

Els nens que gaudeixen del 
privilegi d’optar a una de les 
bicicletes, han d’arribar una 
hora abans a l’escola per fer 
un curs de manteniment de 
l’aparell, aprenen a cuidar-la 
perquè els hi duri molt més 
temps, sensibilitzant-los en la 
reutilització.

A Criterium Café Cycling 
gaudiràs d’una gastronomia 
saludable i creativa, envoltat en un 
ambient amb molta personalitat, 

en un espai amb un disseny 
contemporani i urbà, on la 
passió pel ciclisme i el bon cafè 
t’atraparan fins a l’últim alè. 

LES LLUMS LED 
RETALLANT LES 

ESCALES APORTEN 
LLUM INDIRECTA I UN 

TOC CONTEMPORANI A 
L’AMBIENT.

L'ADV # INTERIORISME0226 0227



Solucions globals  per a l ’hostaleria

C. René Baulard, 11 · AD200 Encamp · Principat d'Andorra · Tel. +376 831830 · info@equiphotelad.com

  Assessorament global en: disseny, 
distribució d’espais, proposta de solucions 
i d’equips, i adquisició d’equipament per a 

la restauració. 

  Instal·lació i posada en funcionament 
de tota la maquinària i mobiliari 

  Maquinària

  Mobiliari en acer inoxidable, 
estàndard o realitzat a mida

  Accessoris i complements

DISSENY, INSTAL·LACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE LA CUINA DEL CRITERIUM CAFÉ CYCLING · ANDORRA LA VELLA
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Ctra. de la Comella Ed. Encorces, planta 4 local 2-3 · AD500 Andorra la Vella · T 820 720 · F 820 723 · info@fusteriamario.com

www.fusteriamario.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL CRITERIUM CAFÉ CYCLING · ANDORRA LA VELLA

Més de 70 anys 1951-2023

1968

2023
50



El projecte és la conversió 
d’unes oficines a un restaurant. 
El local situat a l’Av Carlemany, 
57, té dues plantes i és l’actual 
arrosseria Paellas y Paellos de 
l’empresa Barthe Gourmet, 
que han volgut apostar per 
una cuina de gran qualitat i 
innovació. 

Text:  Clara Rio Ramoneda · Fotos: Adv · Clara Rio

0233L'ADV # ARQUITECTURA

ARQUITECTURA ,  S IGNIFICAT I  S IMBOLISME 

PAELLAS Y PAELLOS · ESCALDES-ENGORDANY

EL CONTRAST 
EN EL PAISATGE

0233L'ADV # ARQUITECTURA 0233L'ADV # INTERIORISME



L'ADV # ARQUITECTURA02340234 0235L'ADV # ARQUITECTURA

La proposta arquitectònica s'articula 
com si fos un storyboard. A través 
de la seqüenciació dels diferents 
espais i ambients caracteritzats per 
la materialitat, la llum, el mobiliari, 
etc., es traça un recorregut que 
narra una història i un paisatge, i 
que transita entre pols oposats. 

L'estratègia és buscar el contrast 
mitjançant la llum: clar-obscur; els 
revestiments: vestit-auster, l’acabat: 
brillant-mate, la textura: llisa-aspra, 
la materialitat: càlida-freda... 

És a través del contrast entre 
un escenari i un altre que 
s'aconsegueix l’emfatització dels 
espais i el paisatge.

La grada (1): És el primer element 
arquitectònic que trobem, situat a 
l'entrada del restaurant simbolitza les 
terrasses dels arrossars. És un lloc 
de trobada i intercanvi. La grada és 
un recurs que s'utilitza per aportar 
flexibilitat d'ús a l'espai, funciona tant 
com a cafeteria amb unes taules 
mòbils, un lloc per prendre una copa, 
o com escenari per a petits concerts, 
presentacions...

L'espai és delimitat per la grada en 
una cantonada vestida amb coixins, 
i per una estanteria on es mostren 
elements de decoració com llibres de 
disseny i estris de cuina, confluint les 
dues matèries: cuina i disseny.

0235L'ADV # INTERIORISME



A més, les parets, les por-
tes, els armaris i el mobili-
ari de la cuina són tots en 
color blanc i, el paviment de 
gres porcel·lànic d’aspecte 
fusta natural de roure dona 
un confort visual a tots els 
habitatges. 

L'ADV # ARQUITECTURA0236

El revestiment de la grada, 
l'estanteria i el fals sostre és 
d'una fusta clara anomenada 
maple. Es tria aquesta fusta 
per trencar amb la imatge 
més tradicional de les bordes 
andorranes de fusta de roure 
fosca, respectant el material però 
buscant modernitat.

Els materials del revestiment i 
del mobiliari juguen a l'intercanvi 

de papers, hi ha unes taules 
metàl·liques amb un sobre de 
mirall tacat que reflecteixen el 
fals sostre de fusta i evoca els 
camps inundats.

La cromatologia de la sala tant en 
el mobiliari, en els coixins, en una 
paret mitgera, com en els banys, 
juga amb la gamma de verds, 
fent referència al paisatge dels 
arrossars.

La barra (2): Avancem, pugem 
per una rampa davant de la cuina 
a través d'un espai fosc i buit, 
és l'absència de revestiments, 
adorns, o accessoris per tal que 
res destaqui més que la barra 
de la cuina. El formigó del sostre 
és vist, la rampa és de ciment, 
i la paret és arrebossada, els 
materials són sincers, no hi ha 
cap revestiment ni cap extra 
que distreu la nostra mirada. 
La il·luminació dirigeix la nostra 
atenció als plats que s'estan 
elaborant als fogons de la 

barra, i que estan en primer 
terme, davant la cuina oberta, 
encaminant-nos cap a la sala. 
Predomina el color negre, 
l'absència de color.

En primer pla el públic pujant i 
baixant per la rampa, en segon 
pla la barra revestida amb una 
rajola de petit format artesanal 
de color negre, i a sobre la 
campana extractora vista, i l'últim 
pla emmarcat per la barra i la 
campana extractora els cuiners, 
els protagonistes de l'escena.

0237L'ADV # INTERIORISME

“ELS MATERIALS DEL 
REVESTIMENT I DEL 
MOBILIARI JUGUEN 
A L’INTERCANVI DE 

PAPERS”



0239L'ADV # INTERIORISME

La sala (3): La sala de la planta 
baixa torna a estar revestida 
amb un fals sostre de fusta de 
maple natural. 

Les juntes entre diferents 
materials estan tractades seguint 
sempre la mateixa estratègia. 

Els diferents materials no 
es toquen directament, per 
exemple, el fals sostre de 
fusta en tot el seu perímetre 
quan xoca amb la paret, es va 
a trobar directament amb un 
element lineal que és una reixa 
de ventilació oculta, com si es 

resolgués amb una junta en 
negatiu, on el fals sostre no 
toca les parets.

En aquesta sala, un altre 
element dramatúrgic domina 
l'espai, una bodega de ferro vist 
retroil·luminada separada per un 
vidre, aporta llum indirecta a la 
sala. Està situada sota l'escala 
des d'on s'accedeix a la primera 
planta. 

A la sala es manté el color verd, 
però es va introduint un nou 
color, el terracota que trobem 
disseminat en el mobiliari.

>> L’espai 
fosc i buit, és 
l’absència de 
revestiments, 
adorns, o 
accessoris per 
tal que res 
destaqui més 
que la barra de 
la cuina.

L'ADV # INTERIORISME0238



0241L'ADV # INTERIORISME

És l'espai mirall de la rampa de la 
planta baixa. 

Però aquest cop l'atenció és 
dirigida cap a les taules, amb unes 
llums tipus pèndol que cauen 
sobre els plats. Els sobres de les 
taules són de ferro, com les seves 
potes, les cadires són transparents 

per donar aquesta imatge de no 
materialitat.

La paret que separa aquest 
espai amb una segona cuina, 
es forada parcialment amb uns 
nínxols, controlant el què es vol 
ensenyar, com si fossin fragments 
d’aquesta.

Transició (4): Pugem a la planta 
primera on s'inverteix la posició de 
la fusta; fins ara estava al fals sostre 
i ara la trobem en el paviment i els 
sobres de les taules. 

Deixem l'espai de recepció i tres 
reservats per trobar-nos, un altre 
cop, amb un espai més estret, fosc i 
buit que ens dirigeix cap a una sala 
gran. 

"A LA PRIMERA PLANTA 
S’INVERTEIX LA POSICIÓ DE 
LA FUSTA; FINS ARA ESTAVA 

AL FALS SOSTRE I ARA LA 
TROBEM ALS PAVIMENTS I 

ELS SOBRES DE TAULA”

>>El paviment de fusta aporten caliu i un toc avantguardista als espais, 
fent-los acollidors.

L'ADV # INTERIORISME0240



INTERIORISME: ESTUDI ZIG-ZARCH

INTERIORISTA: CLARA RIO RAMONEDA

PROPIETAT DELEGADA: BARTHE GOUTMET

CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONS FLORA 

0243L'ADV # INTERIORISME

El mobiliari fet a mida està 
format per tres conjunts de 
bancs circulars de fusta, 
disposats i units per un taulell 
també de fusta. 

Del centre del taulell hi 
sorgeixen tres arcs de ferro que 
van a buscar el centre de cada 
taula, i des dels extrems pengen 
les làmpades.

Al sostre, unes pèrgoles tèxtils 
de lli, són un element que 
ajuden a controlar l'acústica 
de la gran sala, delimiten els 
racons i juguen amb diferents 
alçades, com si fos un paisatge 
de dunes en el que el color 
terracota a passat a ser el 
protagonista, i ens recorden 
què és el que hem vingut a fer: 
menjar un bon arròs. 

La sala gran (5): Es van 
enderrocar totes les divisòries 
interiors per aconseguir una 
sala diàfana, l'estratègia per 
fragmentar-la no és a través de 
parets sinó a través del mobiliari 
i el fals sostre que busca crear 
petits racons per aconseguir 
més intimitat, sense perdre 
l'escala de l'espai.



Àntic Carrer Major 25 · Despatx 1 · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 810 970  ·  cons.� ora@andorra.ad
construccions� ora.com



INDUSTRIALS COL·LABORADORS DEL RESTAURANT PAELLAS Y PAELLOS · ESCALDES-ENGORDANY

Mestre Xavier Plana, 4b · Ed. Can Solà, baixos · AD500 Andorra la Vella · quinfred@andorra.ad

J+376 728 228  // n+376 341088

Av. Verge del Pilar, 1 
AD500 Andorra la Vella

T 826 736
decoracioteixido@andorra.ad

CORTINATGES  TAPIS-
SERIES
DECORACIÓ
MOQUETES
 PAPERS PINTATS
CATIFES

lampisteria · calefacció biomassa · plaques fotovoltaiques · instal·lacions elèctriques · domòtica · climatització
Av. Sant Antoni, 44 – local 1 · AD400 La Massana · Principat d’Andorra · T +376  847 333 · instalacions@prodomo.ad
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TEXT: ADV · FOTOS: ADV

Al restaurant Izai, 
la borda tradicional 
andorrana, es 
reinventa. Trobaràs, 
en un ambient rústic 
i contemporani, una 
gran selecció de 
tapes, arrossos, vins, 
còctels i cerveses. I 
els millors mariscs i 
carns, que trobaràs 
al Principat. El local 
gastronòmic es troba 
al centre històric 
d’Andorra la Vella.

GASTRO-BAR RESTAURANT LOUNGE IZAI
ANDORRA LA VELLA

TRADICIONAL I 
INNOVADOR



0250 L'ADV #INTERIORISME0250

La barra de la 
planta principal s'ha 
dissenyat i treballat 
artesanalment amb 
ferro, pedra i fusta de 
roure,  perquè llueixi 
com a l’eix central del 
restaurant.

En tot l' interior, s’ha 
restaurat i pulit la pedra 
amb l’acompanyament 
de fusta de roure i llums 
leds, que retroil·luminen 
el contorn de la fusta, 
amb una il·luminació 
càlida, i aportant un 
toc avantguardista i 
innovador, .

LES SEPARACIONS DE VIDRE INTERIORS QUE HI HAVIA S’HAN REUTILITZAT 
PER FER LES VINOTEQUES, UN DELS ELEMENTS DISTINTIUS, REALITZADES 
AMB ESTANTERIES DE FERRO, IL·LUMINACIÓ LED, I PROTEGITS AMB UNA 
MALLA DE FERRO, COMBINANT L’ESTIL RÚSTIC AMB L’INDUSTRIAL.

Us presentem un projecte 
d'interiorisme, on s'ha 
convertit una borda 
típica de l'arquitectura 
tradicional del país, 
en un gastro-bar amb 
materials i elements 
contemporanis, barrejant 
estils i materials i creant 
contrast.

0251



Les taules són artesanals 
i el propietari ha estat 
l’encarregat de dissenyar, 
realitzar i tractar-les, 
igual que tot el mobiliari 
que ocupa el local 
gastronòmic.

El projecte a la planta 
superior, s'ha completat 
amb bancs i pufs tapissats 
en beige i grisos marengos.

S'ascendeix a la planta 
superior per una escala de 
ferro negra minimalista.

L'antiga barra d’acer s’ha 
pujat a la primera planta, 
i se li ha realitzat un 
tractament de ferro i fusta 
perquè llueixi més polida i 
uniforme. 

0253L’ADV # INTERIORISME
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La borda disposa d'una 
àmpla  zona de terrassa 
& lounge, zona molt 
important del projecte, 
que s'ha dissenyat 
evocant una tradicional 
plaça pública en època 
de festa major, amb un 
aspecte informal, distès i 
original.

Tots els elements clàssics 
estan presents en aquest 
centre, per gaudir de 
l'experiència que ofereix 
el local a l'aire lliure: llums 
penjants, realitzades 
amb bombetes grogues 
pendulants, pèrgoles, 
bancs de fusta i 
jardineres.

La barra exterior 
està laminada a cinc 
centimetres i és de 
roure natural, evocant 
la fusta com a material 
simbòlic de moltes 
de les construccions 
del país, amb una 
forma semicircular 
retroil·luminada amb 
llum led groga.

Les cistelles que penjen 
del sostre estan fetes 
a mà i incorporen 
bombetes led, per 
il·luminar les diferents 
zones. També hi ha focus 
que aporten il·luminació 
directa i puntual a certs 
ambients del restaurant.

0254
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PROJECTE: GASTRO-BAR RESTAURANT LOUNGE IZAI

ANDORRA LA VELLA

INTERIORISME: PEPE IZQUIERDO by CAVES MANACOR

CONSTRUCTORA: GRUP JOGAR 

Cal destacar que 
els treballadors i el 
propietari han creat la 
seva propia marca de 
vi, nomenada Izai, una 
botella única i amb un 
vi exquisit. A part de la 
gran selecció de vins que 
hi ha a la bodega.

Un local que no 
deixa indiferent i que, 
com evoca el seu 
nom, Izai, neix per a 
l'experimentació dels 
sentits, amb tapes del 
mediterrani i el cantàbric 
i és escenari de grans 
experiències, música i 
diversió. 

Antic Carrer Major, 32 · AD500 Andorra la Vella · Tel. +376 72 00 72 · izairestaurant.com



EMPRESA CONSTRUCTORA I INDUSTRIAL COL·LABORADOR DEL GASTRO-BAR RESTAURANT LOUNGE IZAI
ANDORRA LA VELLA

Carretera General 2 – AD100 El Tarter – Principat d’Andorra – Tel. +376 851 484

Mobles, complements i detalls. Des d’estil clàssic fi ns al més atrevit, rústic, industrial, romàntic o vintage.

737 690 · ST ANTONI 82, AD 400 · LA MASSANA · construccionsjogar.com · jogar@andorra.ad
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Tapisseria  ·  Cortinatges  ·  Estors  ·  Roba per a la llar · Subministraments tèxtils per a l’hosteleria
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L’obra d’Ariza s’articula en funció dels quatre àmbits: el 
BLA, el consum, el rizoma i el pensament màgic. El procés 
d’inventari de l’obra de l’artista ha confirmat aquesta 
estructura conceptual.

Les obres abracen un ampli període de vida i múltiples 
disciplines a fi de captar la riquesa de la producció de 
l’artista.

Affatus és el catàleg concebut per a l’exposició de l’artista 
Eve Ariza que va acollir l’Espai Caldes, mostra impulsada pel 
Comú d’Escaldes-Engordany. Catàleg i exposició són fruit del 
recorregut al llarg de tota la producció de l’artista, des que va 
iniciar el seu camí el 1996 fins a arribar al present. 

Una artista amb un discurs conceptual molt contundent: les seves 
obres situen l’autor i el públic al mateix nivell. I on l’indiferència del 

receptor no té cabuda.

TEXT: AURORA BAENA, CARLES SÁNCHEZ, REDACCIÓ  · FOTOS: EVE ARIZA, EDUARD COMELLAS, 
COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY

CATÀLEG// ANEM EDITORS
TÍTOL: AFFATUS
AUTORS: EVE ARIZA, AURORA 
BAENA I CARLES SÁNCHEZ
ANY D’EDICIÓ: 2022

Affatus és el catàleg concebut per 
a l’exposició de l’artista Eve Ariza 
fruit del recorregut al llarg de tota 
la producció de l’artista. 

Aquest compendi és una peça 
més de l’exposició. 

Es tracta, per tant, d’un artefacte 
disseminador que facilita 
l’expansió de les parts per 
aconseguir ocupar espais poc 
habituals per a aquest tipus de 
publicació.

Diana de tir al BLA 
disparada

AFFATUS
EVE ARIZA



0. ALLÒ
1. REBLALUTION
2. ELS HIPÒCRITES O SILENCIOSOS
3. GRILLS
4. BLANQUEJADISTA
5. GRILL
6. PARÀSIT DE BLA

1.

2.

5.4.0.

3. 6.
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BLA
El llenguatge de la comunicació professional, 
el llenguatge periodístic, el llenguatge 
acadèmic, el metallenguatge artístic… La 
nostra vida és un entrecreuament constant de 
llenguatges que sobrepassen la nostra voluntat 
particular de comunicació. I no parlo de 
registres. Els registres, emprats amb habilitat, 
comuniquen. Tampoc no vull entretenir-me 
amb una teoria de la comunicació o una altra, 
només vull poder explicar què és el BLA i per 
què és de color rosa.

Dins l’obra de l’Eve Ariza, el BLA és un territori 
ampli que s’estén durant uns quants anys. 

Però què és el BLA? Si li ho demanem a l’artista, 
ens dirà que aquest tracta la qüestió de la 
veritat i, específicament, la de la possibilitat o 
la impossibilitat de comunicació entre éssers 
humans. 



La tríada -mostra, compendi i obra- es completa amb una peça realitzada per l’Eve Ariza a propòsit 
de l’Affatus. Les Res, les No-res, les Tot (2022) esdevé, a més d’un amulet antiBLA, una llavor entesa 
en termes botànics, artístics i màgics. El catàleg es converteix en un artefacte disseminador d’aquest 
germen d’abundància, memòria i sabers.
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> NYTTJA, del suec UTILITZAR



PENSAMENT MÀGIC
L’Eve Ariza explora els cicles naturals sota una òptica 
gairebé empírica, generant imatges pròximes a la 
fotografia científica. >

> Conté, per tant, elements que permeten la seva 
interpretació dins els paràmetres més convencionals 
de la crítica de l’art contemporani, però alhora les seves 
creacions estan obertes al relat sorgit de la intuïció o 
d’una imaginació connectada amb forces universals

Solanum 22

Consum
El consum és la dimensió més propera en la nostra 
experiència respecte a la mercaderia. El consum és 
el substrat del BLA, i el BLA és el llenguatge de la 
mercaderia. El territori del consum és també un territori 
crític en què trobem una reflexió sobre la incidència de la 
mercaderia i de la mercantilització en les nostres vides.
L’artesania és el vincle recuperat, el vincle entre l’objecte 
produït i el productor, entre la matèria, la idea i la mà. 
Aquest vincle es fonamenta en la transmissió, de l’artesà 
a l’objecte, de les qualitats de l’artesà a les qualitats de 
l’objecte. 
La mercaderia no és un fenomen circumscrit només al 
mercat. La mercaderia és també mercantilització, és 
a dir, el procés de transformar qualsevol cosa en valor 
de canvi, en quelcom que es pot comprar i vendre. És 
el cas immediat del propi cos. La pròpia carn, la pròpia 
força motriu i capacitat intel·lectual a través del treball 
genèric remunerat i la pròpia pell, això és: els afectes i 
les emocions, aquestes disposades en el mercat de béns 
i serveis.

Rizoma
Un rizoma és un tipus de mecanisme 
reproductiu d’algunes plantes consistent en 
una tija subterrània amb nusos i nuclis de 
reserves nutritives. Són rizomes els bulbs i els 
tubercles. L’expansió subterrània d’aquestes 
plantes acostuma a ser horitzontal, en contra 
del sistema d’arrels, que és vertical. De 
cada nus o nucli poden sorgir noves tiges 
subterrànies així com tiges aèries, que s’eleven 
cercant la llum del sol.

La relació amb la terra és important en l’obra 
de l’Eve Ariza. Però no parlo d’una terra 
abstracta, sinó de terra concreta, de l’element, 
igual però diferent allà on es trobi, signe de 
la multiplicitat que assoleix la forma perfecta 
―el cercle― quan el torn la transmuta en 

pigments que no han de dir res més que allò 
que són: terra sotmesa a les forces còsmiques. 
I d’aquí el rizoma que formem terra, trumfes 
i humans, una continuïtat no jeràrquica que 
desafia la concepció que de nosaltres mateixos 
tenim i que esvaeix el BLA i ens mostra, mercès 
a un miracle de l’affatus, la veritable relació 
existent en nosaltres amb la natura ―per 
entendre’ns.

Així, el rizoma no és només una metàfora, 
és una estructura que explica l’obra i que 
defineix maneres de fer ―les quals no deixen 
de ser una espècie d’obra―, alhora és una 
preocupació en si en el seu aspecte literal i viu 
―el tubercle, la trumfa― i un experiment per 
conèixer fins on poden arribar aquests artífexs 
de l’abundància a través dels seus grills.
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La voluntat de comunicació de l’obra de 
l’Eve Ariza, força constant i intensa, fa que 
l’espectador/a de la seva obra, formin una 
part fonamental de la producció de l’artista i 
esdevinguin objecte del poder transformador de 
l’obra. Sense receptor l’obra no és possible.

De l’art no només hem de mirar el seu resultat 
objectual, també s’ha d’atendre el procés 
de creació observant que és un fet orgànic i 
emocional, imperfecte i polític. 

Per l’artista Eve Ariza el temps de la creació 
és el temps de la il·luminació interior, de la 
clarividència, i la posta en escena és la voluntat de 
relació silent amb el món i els seus habitants. 

Diana de tir al BLA disparada

> (R)evolucions i consonàncies- Cartografia mineral. Camins d’Andorra. > PetaBLA
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IMATGES 
D’UNA 
ANDORRA 
QUE JA NO 
TORNARÀ

JULIÀ REIG ROQUETA
REIG FUNDACIÓ

ELS PIONERS DE LA FOTOGRAFIA A ANDORRA

Temps moderns. 13 d’agost de 1913

De lluny se sent una fressa desconeguda 
per la majoria dels que s’esperen als 
marges de la nova carretera de terra que 
unirà Andorra amb la Seu d’Urgell, i que 
d’aquí, amb un ramal de carreteres de 
terra compactada, portarà els andorrans 
als confins del país veí del sud.

Grans i petits, veïns i treballadors de la 
carretera, s’amunteguen impacients sobre 
el talús del nou camí carreter eixamplat 
dignament per poder-ne dir carretera. 

Al seu peu, al llindar on s’uneixen el talús 
i la carretera, el Consell General, amb el 
síndic Bonaventura Moles i el subsíndic 
Joan Puigcernal, acompanyats pels 
consellers, esperen expectants qui és el 
responsable de la fressa que destorba el 
xiuxiueig tafaner de la gent.

Sota un sol demolidor, típic dels migdies 
d’un mes d’agost pirinenc, apareix 
el senyor bisbe damunt d’un cotxe 
descapotable, culpable d’aquest nou soroll, 
que ben aviat envairà la tranquil·litat de les 
Valls andorranes. 

Amb l’arribada del senyor bisbe i el seu 
flamant vehicle britànic, s’apropen temps 
moderns.

Julià Reig Roqueta i els seus col·legues de 
professió/afició, José Claverol i Guillem 
de Plandolit, esperen, amarrats de suor 
sota el drap negre espès instal·lat sobre 
la càmera de plaques, el moment precís i 
màgic en què el seu bon ull de fotògraf els 
dirà: ara!, i, en aquell instant i no cap altre, 
l’obturador de la càmera deixarà passar 
la llum necessària per enregistrar un 
dels moments icònics de la història de la 
fotografia andorrana: la inauguració de la 
carretera entre la Seu d’Urgell i Andorra, 
feta pel bisbe Joan Benlloch Vivó, que 
obrirà el Principat cap als nous temps.

Reig Fundació ha editat, en una 
edició de luxe, el llibre “Julià 
Reig Roqueta”. Reig Roqueta 
forma part dels pioners de 
la fotografia a 
Andorra, amb 
el valor afegit 
que va prestar 
especial atenció a 
la seva parròquia.

Era un amant i 
entusiasta de la 
fotografia. 

Es va dedicar 
durant més de 
dos decennis a 
retratar els fets i 
la gent de la seva 
parròquia així 
com moments a la 
fàbrica de tabac 
de cal Rafeló, a 
Sant Julià de Lòria. 
Va erigir el 1909 l’edifici que va 
acollir la Fàbrica de Tabacs Reig i 
que després es va convertir en el 
Museu Fàbrica Reig.

Va immortalitzar amb la seva 
càmera moments històrics del 
principi del segle XX, com les 
tasques de construcció de la 

carretera general, les 
obres de l’arribada a 
les valls de l’energia 
elèctrica o les visites 
del Copríncep bisbe 
Benlloch. 

Són diversos els 
retrats de la seva 
família i els seus 
conciutadans, entre 
els quals destaca la 
fotografia que va fer 
al pastor Borges de 
Bixessarri. 

En cadascuna d’elles 
s’hi percep el moment 
i les condicions de 
vida de l’època, en 
unes instantànies amb 

una qualitat innegable, i amb un  
gran valor històric.

TEXT: REIG FUNDACIÓ · ISIDRE ESCORIHUELA  · FOTOS: JULIÀ REIG ROQUETA

Joan Benlloch Vivó, Copríncep d’Andorra 
i bisbe d’Urgell, damunt d’un cavall 
menat per Sisco de Sans. Al darrere, dos 
carrabiners espanyols a cavall.

PROBABLEMENT, 19 D’AGOST DE 1907
PLACA DE VIDRE ESTEREOSCÒPICA.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 218

 Julià Reig 
Roqueta, recolzat 
al taulell de 
la botiga de 
la Fàbrica de 
Tabacs Reig

SANT JULIÀ DE 
LÒRIA, 1911-1920
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG 
ROQUETA, REF. 53
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Nativitat Ribó Pons, Victorina Cairat de cal Manel 
i Julià Reig Roqueta.
SANT JULIÀ DE LÒRIA, PRINCIPI DEL SEGLE XX
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 50

El pastor Borges de Bixessarri a l’edat de 
84 anys, davant de la porta del santuari de 
Canòlich. Vesteix pantalons i jaqueta de 
pana, camisa, barretina, esclops de fusta, 
tapaboques, paraigua, pipa i bastó.
SANT JULIÀ DE LÒRIA, 13 D’ABRIL DE 1905
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 27

Camí al santuari de Canòlich. Probablement 
comitiva de casament acompanyant la núvia. A 
la dreta, Francesc Cairat.
SANT JULIÀ DE LÒRIA, PRINCIPI DE SEGLE XX
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 125

Sant Julià de 
Lòria, principi 

de segle XX
PLACA DE VIDRE.

ARXIU JULIÀ REIG 
ROQUETA, REF. 204

Paquita Reig 
Ribó i Òscar 
Ribas Reig 
davant la Fàbrica 
de Tabacs Reig.
SANT JULIÀ DE 
LÒRIA, 1937
NEGATIU.
ARXIU JULIÀ REIG 
ROQUETA, REF. 270

Possiblement 
la mare de la 
Maria Teresa de 
cal Callissà.

SANT JULIÀ DE 
LÒRIA, PRINCIPI 
DE SEGLE XX
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG 
ROQUETA, REF. 65

Serafí 
Reig Ribó.
SANT 
JULIÀ DE 
LÒRIA, 
PRINCIPI 
DEL SEGLE 
XX
PLACA DE 
VIDRE.
ARXIU 
JULIÀ REIG 
ROQUETA, 
REF. 7

Paquita Reig Ribó i altres al riu Valira. Al fons a la 
dreta, casa Molines i casa Josa. Hi ha pals de la 
línia elèctrica.
SANT JULIÀ DE LÒRIA, PRINCIPI DEL SEGLE XX
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 2
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Homes treballant en la instal·lació dels 
pals de la línia elèctrica, als marges del 
Camí ral, prop de l’edifici de la Mútua 
Elèctrica, annex al molí fariner, al costat 
del riu Valira.

SANT JULIÀ DE LÒRIA, PRINCIPI DE SEGLE XX
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 188

LA FOTOGRAFIA ANDORRANA

Julià Reig Roqueta va captar aquesta 
imatge acompanyat d’alguns dels seus 
coetanis de la primera època de la 
fotografia andorrana, i diem andorrana 
com a concepte de fotografies fetes per 
andorrans entre finals del segle XIX i 
principis del segle XX.

Anteriorment, viatgers il·lustres ja havien 
trepitjat les nostres Valls acompanyats 
d’una càmera fotogràfica.

El primer fotògraf andorrà, del qual tenim 
constància escrita, que va provar la màgia 
de la impressió de la llum sobre una placa 
de vidre va ser Joaquim de Riba Camarlot, 
de casa Rosell d’Ordino, l’any 1884 
(document ANA/CR-8465).

Per situar-nos en el context i la història de 
la fotografia, cal dir que el primer procés 

fotogràfic, el daguerrotip, el va inventar 
Louis Daguerre a París l’agost de 1839. El 
primer daguerrotip fet a Espanya va ser fet 
a Barcelona el 10 de novembre de 1839.

Així doncs, la primera vegada de la qual 
tenim constància que un andorrà va fer 
una imatge fotogràfica va ser 45 anys 
més tard de la invenció del primer procés 
fotogràfic. 

Aquestes dades són importants per situar-
nos dins del context de l’evolució de la 
història de la fotografia a les nostres Valls.

Abans que ho fes el jove estudiant de 
medicina Joaquim de Riba Camarlot, 
grans i coneguts viatgers varen plasmar 
les nostres Valls amb les pesants càmeres 
fotogràfiques de l’època. Potser, de tots 
ells, qui va fer un treball més ben executat 
va ser l’anglès Frederic H. Deverell entre 
els anys 1886 i 1889. Això no vol dir que 

abans no s’haguessin fet fotografies a 
Andorra. Deverell, viatger anglès que fa 
tres viatges a Andorra; el primer, l’any 
1883, però és entre els anys 1886 i 1889 
que produeix un extens i excel·lent treball 
fotogràfic titulat pel mateix autor Vistes 
d’Andorra. Deverell no va ser el primer 
fotògraf que va visitar Andorra , però sí 
que va ser el primer a editar un fabulós 
àlbum exclusiu d’Andorra.

Jean-Auguste Brutails. Arxiver que l’any 
1888 és nomenat jutge del Tribunal 
Superior d’Andorra a Perpinyà. L’any 1887 
fa un viatge a Andorra acompanyat del 
veguer Charles Romeu. 

Realitza una sèrie de fotografies que 
Vuiller utilitza per fer gravats i il·lustrar la 
seva publicació Le val d’Andorre.

La llista la podríem anar ampliant. 
Caldria afegir-hi Charles Romeu i Félix 
Regnault, i alguns passavolants anònims 
o desconeguts que buscaven a Andorra el 
romanticisme perdut de les seves grans 
ciutats. Un romanticisme que trobaven 
dins d’un petit país dels Pririneus que 
als seus ulls tenia un encant especial 
de costumisme i paisatge rural i de 
muntanya. Estem parlant d’un país que no 
tenia accés motoritzat. 

Rebuda al 
bisbe Joan 

Benlloch Vivó, 
Copríncep 
d’Andorra, 

arribant 
en cotxe 

descapotat 
amb motiu de 
la inauguració 
de la carretera 

nova de la 
Seu d’Urgell 

a Andorra 
la Vella, 

acompanyat 
per carrabiners 

espanyols. Hi 
ha el síndic 

Bonaventura 
Moles i el 

subsíndic Joan 
Puigcernal 
i consellers 

generals.

SANT JULIÀ 
DE LÒRIA, 23 

D’AGOST DE 1913
PLACA DE VIDRE.

ARXIU JULIÀ REIG 
ROQUETA, REF. 186

Arc de benvinguda dedicat al Copríncep 
d’Andorra i bisbe d’Urgell Joan Benlloch 
Vivó, en la primera visita com a 
Copríncep episcopal.

SANT JULIÀ DE LÒRIA, 19 D’AGOST DE 1907
PLACA DE VIDRE.
ARXIU JULIÀ REIG ROQUETA, REF. 181



“MIS APUNTES DE 
NAVEGACIÓN A VELA

Jose Luis Orobitg

(COSTA Y ALTURA)”

“Mis Apuntes de Navegación a Vela 
(costa y altura)” es pot considerar com: 
un manual de nàutica generalitzat, una 
guia nàutica de consulta, un manual de 
text per a l’obtenció dels diferents títuls 
d’embarcacions d’esbarjo, però sobretot un 
compendi de coneixements relatius als vuit 
apartats de la nàutica (tecnología naval, 
maniobres, navegació, 
meteorología, 
comunicacions, 
propulsió mecànica i 
reglaments i senyals) 
des d’un punt de 
vista pràctic i amb 
una profunditat 
relativament 
necessaria per a 
poder navegar amb 
certa seguretat en 
qualsevol condició 
meteorològica i 
del mar, sempre 
fent referència a 
les embarcacions 
d’esbarjo tant en 
creuers de costa, com 
d’altura.

El manual s’extèn en l’apartat de maniobres 
respecte la navegació a vela, profunditzant 
en lo relatiu al ajustament de les mateixes 
(aplicació, física… de la mecànica de fluids).

També fa referència, com a capítol destacat, 
la navegació astronòmica, profunditzant el 
suficient com per a entendre i aconseguir 
d’una manera pràctica, situar-se al mar per 
mitjà dels astres, el sextant i unes taules…

La idea d’escriure aquest “Mis apuntes 
de navegación a vela” va sorgir d’intentar 
facilitar el maneig de tots els coneixements 
impresos en una cinquantena de Llibres 

especialitzats en temes nàutics. Per 
aconseguir aquesta simplificació d’una 
manera pràctica, havia que transferir 
tots aquells coneixements a un “Mis 
apuntes”…amb una recopilació sel·lectiva, 
simplificada, ordenada, amb certa 
profunditat i rigurositat, però sobretot, 
la perspectiva i visió d’algú, en aquest cas, 
un patró d’altura amb anys d’experiència, 

que al llarg de la seva 
formació professional 
(arquitecte) sempre 
ha utilitzat aquest 
mètode de recopilar 
i sintetitzar per 
mitjà d’apunts 
els llibres de text, 
llibres de consulta, 
etc, per amb ells 
poder assimilar 
els coneixements i 
superar les proves de 
qualificació.

En un principi 
aquest manual 
estava enfocat per 
a ús propi, per 

això, s’ha arribat a desenvoulpar la seva 
enquadernació amb una singularitat i 
caràcter propi (tipus de lletra, composició, 
il·lustració…).

Destacar en aquesta presentació la 
personalització del manual, unificant en un 
sol volum, tota la materia concerniente als 
vuit apartats de la nàutica. També i d’una 
manera molt personalitzada, intervenir 
en la il·lustració criant un disseny propi 
consistent en que totes les figures 
responguin a un traçat de dibuix manual 
amb un toc de pincellada de color. 

Jose Luis Orobitg Jiménez, de professió arquitecte, ha abordat una 
gran varietat de projectes i tipologies arquitectòniques al país i arreu. 
I també li apassiona la nàutica, té experiència en navegació ja sigui 
amb tripulació reduïda o amb solitari. És l’autor del llibre “Mis Apuntes 
de Navegación a Vela (costa y altura)”, un llibre on a través de la seva 
expèriencia, aporta una visió personal als coneixements adquirits.

TEXT: REDACCIÓ · JOSÉ LUIS OROBITG

  Av. Joan Martí, 73 · Local 2. AD200 Encamp

  Tel.:00376 815 971 · Mòbil: 00376 333 954

www.group-nova.com

Marques internacionals

Properament...






