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Joies Messika Paris
Braçalet i anell de la col·lecció Bangle Move Romane
Venda en exclusiva joieries Bàsic Mercat i Mercat del Diamant
Model: Andreea Diaconu
Fotògraf: Terry Richardson
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Nadal... una oportunitat per estimar +
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L’‘street art’ i l’aigua es fusionen en una exposició

Tornen els vells temps

Mercedes GLC Coupé: potència i esportivitat

Vietnam i Cambodja: fusió de natura i història
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Carmen Machi interpreta Helena de Troia, la dona a qui s’acusa d’haver desencadenat
la guerra antiga més famosa. En aquest muntatge teatral, ideat per encàrrec pel Festi-
val de Mèrida 2011 i que arriba en el marc de la 49a Temporada d’Andorra la Vella,
Miguel del Arco recull un nou punt de vista del mite: el de la protagonista. Helena de
Troia reivindica el seu paper a la història, una història que sempre l’ha fet culpable,

des que la va explicar Homer fins que la va parodiar Offenbach.
15 de desembre

Preu de l’entrada 20 €.

Juicio a una zorra
Teatre

Centre cultural la Llacuna
Andorra la Vella

La mostra recull materials de més de 200 pel·lícules de ciència-ficció re-
lacionades amb els robots, a més d’un seguit d’objectes originals utilit-
zats en rodatges, reproduccions de cartells, fotografies i altres materials
gràfics. L’exposició, que també ofereix una desena de curtmetratges amb

robots com a protagonistes, repassa gairebé un segle de cinema.
Més informació: 828 704

Del 8 de novembre al 8 de gener.
Entrada gratuïta

Robots en el cinema
de ciència-ficció

Història del cinema

Sala d’exposicions Artalroc (antic CIAM)
Escaldes i Engordany

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) ofereix fins al 28 de
gener la mostra Escaldes i Engordany: dues viles i un territori,
una exposició fotogràfica sobre la història, l’economia i el paisat-
ge de la parròquia. L’exhibició està formada per 90 imatges des
de principi del segle XX fins als anys setanta de la parròquia.
Del 18 de novembre al 28 de gener.
Més informació: 802 255
Entrada gratuïta.

Dues viles, un territori
Fotografia

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany
Escaldes i Engordany

Concert de Cap d’Any amb valsos de l’Orquestra Nacional
de Cambra d’Andorra (ONCA), dirigida per Marzio Conti.
Preu de l’entrada: entre 25 i 35 euros
Diumenge, 1 de gener del 2017 a les 19 h.
Més informació a l’Oficina de Turisme d’Ordino
www.festivalnarcisoyepes.ad

Concert de Cap d’Any
Música

Auditori Nacional d’Andorra
Ordino
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Chaumet, la il·lustre 
maison de joieria i rellot-
geria, presenta la nova 
col·lecció de luxe amb 
el títol Joséphine, en 
homenatge a una fi gura 
emblemàtica símbol de 
la casa des de principi 
del segle XIX.

Joies 
d’emperadriu

la societat parisenca a través de les joies que creaven 
especialment per a l’emperadriu Maria Lluïsa, la segona 
esposa de Napoleó.

Després d’una primera col·lecció dedicada a Joséphine 
l’any 2010, Chaumet torna a la seva estimada icona, 
aquest cop amb un enfocament en la llum, la transparència 
i el volum de diamants blancs tallats meravellosament en 
pera. Ells refl ecteixen l’estil femení delicat de l’emperadriu,  
que tenia predilecció pels estampats vegetals i fl orals.

La col·lecció Joséphine inclou 45 peces en total, amb tres 
temes en concret: Aigrette Impériale, Rondes de Nuit i 
Éclat Floral.

Disponible a les joieries Bàsic Mercat i Mercat del Diamant 
d’Andorra la Vella.

Marie-Josephe-Rose, més coneguda amb el nom de 
Joséphine, el sobrenom carinyós que li va donar Napoleó 
Bonaparte, va ésser coronada emperadriu l’any 1804. 
Dona moderna i atrevida a la seva època, Joséphine es va 
convertir ràpidament en la millor clienta de Maria-Etienne 
Nitot, fundadora de Chaumet, especialment pels encàrrecs 
que li feia de joies de cap, romàntica però audaç, i que va 
posar al capdavant de l’imperi.

Marie-Etienne Nitot, i després el seu fi ll François Regnault 
Nitot, van ser els joiers designats per l’emperador Napoleó 
I, i mantenien una estreta relació amb el tron imperial. Es 
van guanyar una molt bona reputació pel savoir-faire entre 
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pointe!
on

Une, deux, trois, une, deux, 
trois, une, deux... El recompte 
en francès que dóna ritme 
a les sales de ballet rescata 
aquesta temporada la dansa 
a ritme de la tendència més 
etèria amb vestits armats en 
tul i organdí, en tons blancs, 
empolsats o inclús en negre. 
El tutú romàntic inspira les 
passarel·les convertint-lo 
en faldilles i vestits aptes 
per al dia a dia. Llaços a la 
cintura, chignons i sabatilles 
de ballarina contrasten amb 
botes militars i aplicacions 
metàl·liques, un toc punk. 
La maison Valentino a la 
col·lecció tardor-hivern 
rendeix homenatge a grans 
dives del ballet, com Anna 
Pavlova, Maya Plisetskaya, 
Marta Graham o Pina Bausch.

Valentino

Valentino

Dior

Chanel
J12 XS

Pasquale
Bruni

Miu Miu

Chaumet
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Stella McCartney

Valentino

Valentino

Zara

Vasari

Nomos Glashütte

Vasari

Vasari
Vasari

Valentino

Valentino

Valentino

Valentino
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Jean

Michael Jackson era un far de llum per 
a molts dels seus fans, però també 
una font incessant d’inspiració per 
a la moda en l’era globalitzada que 
s’acostava i que anys després arribaria a 
cotes insuportables en la pell dels que, 
a més, li citaven com la seva màxima 
referència. Britney, Miley o Gaga eren 
algunes d’elles. Però moltes altres es 
van deixar embruixar per la seva màgia. 
Aquesta temporada fi rmes com Givenchy, 
Balmain, o Dolce & Gabbana s’han 
tornat a inspirar en el Rei del Pop per 
a les seves col·leccions. Avui, set anys 
més tard de la seva mort, el seu estil 
encara és fàcil de recordar amb un sol 
parpelleig. No hi ha dubte: el seu llegat 
segueix intacte.

billie

Balmain

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Coach

Zara

BalmainValentino

Givenchy
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Collections Move et Move Titanium

Av. Meritxell, 50 - Andorra la Vella
Andorra

Tel. +(376) 885 110
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L’esperit lliure de la joieria dinh van presenta 
la nova col·lecció de joies Le Cube Diamant i el 
fi l conductor són les formes cúbiques a totes 
les peces, una delícia molt geomètrica.

La fi rma en aquesta ocasió juga amb 
els volums, un joc molt subtil de disseny, 
amb joies de forma entre arrodonides i 
quadrades, una manera molt interessant i 
gens avorrida de tornar a la geometria en 
forma de joieria preciosa, un treball magnífi c.

La col·lecció es compon de dos anells, dos 
joncs fl exibles, i d’arracades de sota orella 
per combinar-les amb les arracades botó de 
la mateixa col·lecció, tot en or blanc, rosa o 
pavès de diamants.

Totes les peces estan adornades amb un 
diamant rodó encastat sobre un motiu 
quadrat. El més curiós de les peces és que 
el diamant és dins d’un cub quadrat i és 
molt original. Aquest cub, a la vegada, té 
una petita perforació rodona al centre de 
l’encast que permet que la llum penetri i així 
el diamant la refl ecteixi al màxim.

Una col·lecció clàssica, però amb molta 
originalitat, sens dubte un disseny que ens 
confi rma el signe d’identitat de la fi rma dinh 
van, formes essencials convertides 
amb tota simplicitat en joies precioses.

Disponibles a les joieries Bàsic Mercat
i Mercat del Diamant d’Andorra la Vella.

                    dinh van
posa un diamant

rodó dins un quadrat

forma de joieria preciosa, un treball magnífi c.

La col·lecció es compon de dos anells, dos 
joncs fl exibles, i d’arracades de sota orella 
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Color, alegria de viure i molta 
personalitat. Perquè la vida és 
massa alegre per viure-la amb 
monocolor, Happy Sport, de 
Chopard, es vesteix amb una 
corretja intercanviable en funció 
dels desitjos de cada dia i de les 
temporades. 

El nou Happy Sport, creat amb la 
idea de la personalització i el do 
it yourself, ofereix a la dona la 
possibilitat de conjuntar i combinar 
la corretja sempre que ho vulgui, 
ja sigui amb colors diversos com 
jugant amb el blanc i el negre. Per 
suposat, els famosos diamants 
mòbils, sense cap muntura, que es 
mouen lliurement entre dos vidres 
de safir, en són l’essència. A la 
part interior de la corretja, a més, 
i tocant la pell, hi ha la inscripció, 
a mode de mantra, Be happy, com 
un talismà amagat en secret.

Cada temporada Chopard presenta 
colors nous, efímers i del moment, 
perquè cada dona és lliure per triar 
els somnis amb què desitja vestir 
la seva vida diària.

Disponibles a les joieries Bàsic 
Mercat i Mercat del Diamant 
d’Andorra la Vella.
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      La felicitat
en colors





20

TE
ND

ÈN

CIES
al màxim

Els anys seixanta van imaginar 
un avenir galàctic, amb formes 
dinàmiques i banyat en metall. 
Per alguna cosa l’Sputnik és el 
símbol d’aquells anys. I avui, que 
ens debatem entre la nostàlgia 
i el progrés, tornem a aquesta 
visió. Les siluetes respiren un 
aire retro, amb botins chelsea 
i vestits trapez i. Però la pàtina 
d’or i plata que els revesteix li 
dóna un tint modern que torna 
a posar-nos en l’òrbita futurista.

un futur brillant

Louis Vuitton

Isabel Marant

Chanel

Chanel

Chanel

Chanel

Chanel

Dior

Louis Vuitton

Gucci

Saint Laurent

Saint Laurent

Gucci

Gucci Golden Goose

Dries Van Noten
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Per Breitling l’excel·lència és una veritable obsessió. És per això
que el 2016 ha creat el laboratori Chronoworks® amb l’objec-
tiu d’anar cada vegada més lluny i sobrepassar els límits, al ser-
vei dels professionals. Amb els millors especialistes i un dels
laboratoris més ben equipats de tota la indústria rellotgera,
Breitling busca solucions per créixer en prestacions de movi-
ments i testar conceptes avançats que puguin ser introduïts en
la producció estàndard.
La marca ha tingut un paper cabdal en el desenvolupament

tècnic del cronògraf al llarg de la seva història. Així, el 1915 in-
venta el primer polsador independent, precursor del cronògraf
de polsera, i a principi dels anys 1930 introdueix els de bord,
destinat als cockpits dels avions. El 1934 hi atorga la seva fe-
somia actual creant el segon polsador independent per a la tor-
nada a zero.

El 2013 neix Emergency, el primer rellotge de polsera del
món dotat d’una autèntica balisa d’emergència bifreqüència in-
corporada. El 2014 la firma llança el calibre B-50 i el primer rel-
lotge equipat amb aquest giny és el Cockpit B50.

En l’actualitat, Breitling compta amb una producció aproxi-
mada de 150.000 rellotges l’any i uns 2.100 punts de venda a
tot el món.

Laboratori
Breitling

Agents oficials per AndorraMERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT
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Un món salvatge, desolat, 
preciós i grandiós. Així és 
el planeta a la fi del món i 
així el presenta l’escriptor i 
aventurer Sebastián Álvaro 
en l’exposició fotogràfica El 
món a la fi del món, que es 
podrà visitar al Museu del 
Tabac fins al 29 de gener 
vinent. L’artífex de la mítica 
sèrie documental Al filo de 
lo imposible ha organitzat i 
liderat més de dues-centes 
expedicions per explorar els 
llocs més inhòspits dels sis 
continents –des de la Pa-
tagònia fins a l’Himàlaia, 
passant pel Pol Nord i tam-
bé per l’Antàrtida– i al llarg 
dels darrers 35 anys al seu 
arxiu fotogràfic n’ha que-
dat una bona mostra, amb 
més de 300.000 imatges. 
L’exposició del Museu del 
Tabac la conformen 38 de 
les instantànies més be-
lles i impactants d’aquest 
espectacular recorregut pel 
món.

La mostra recorre els llocs 
que més han captivat Álva-
ro, espais desolats i aliens 
a la domesticació humana, 
punts on l’home pot tenir 
una clara idea de la seva 
petitesa, de la seva fragili-
tat en una Terra immensa i 

                          Viatge

a la fi del món
‘eL mÓn a La Fi deL mÓn’ És La mostra Que Fins aL 29 de gener s’exposa aL museu deL 

tabac. es tracta de 38 imatges signades per L’escriptor i aVenturer sebastiÁn ÁLVaro 

Que retraten eLs LLocs mÉs saLVatges deL pLaneta.

Horaris: de dimarts a 
divendres de 9 a 19 h. 
Dissabte de 10 a 20 h. 
Diumenge de 10 a 14.30 
h. Dilluns tancat.
Entrada gratuïta.

ES
TI

L
de

VIDA

al màxim

considerablement hostil per 
a la vida humana. Segons 
explica el mateix autor, l’ex-
posició és un homenatge a 
alguns d’aquests llocs que 
van canviar la seva vida i 
que ara vol compartir “amb 
els somiadors de la llibertat 
i els pelegrins de la solitud; 
amb tots els que senten 
fascinació per la bellesa del 
nostre planeta”.

Sebastián Álvaro, que va 
crear el 1981 Al filo de lo 
imposible, també ha dirigit 
al llarg de la seva carrera 
més de tres-cents docu-
mentals i ha publicat una 
quinzena de llibres.

Museu del Tabac
Antiga Fàbrica Reig
C/ Doctor Palau, 17
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 741 545
www.museudeltabac.com



AQUARACER CRONÓGRAFO CALIBRE 16
Trabajo duro. Resistencia. Dedicación. Este es el lema de Florent Troillet. Su fuerza 
física y mental le hace un feroz competidor en el mundo del esquí alpino, y le ha 
permitido ganar las competiciones más prestigiosas. Del mismo modo que TAG Heuer, 
Florent es un luchador y  nunca cede ante la presión.  

Av. Meritxell, 75, Andorra la Vella. Tel. +376 874939

Av. Carlemany, 60, Escaldes. Tel. +376 874934

C.Major, Av.d’Encamp, Pas de la Casa. Tel. +376 874938

TAG HEUER AQUARACER FLORENT TROILET COOP JY QUARS.indd   1 14/11/16   12:46
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Miu Miu

Perquè mai es tenen suficients ulleres. Cada model porta 
implícit un adequat estat d’ànim, i encaixar-les entre 
orella i septe és transportar-se a una nova dimensió; la 
vida a través de les lents es veu millor.
Una nova fornada de models ha arribat amb ganes de 
plantar les llavors i florir com icones del nostre temps. 
Són els nous Foscos objectes de desig.

Disponibles a les Òptiques Pasteur.
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fantàstica
Les uLLeres es porten 
extragrans, exagerades 
i amb apLicacions 
coLoristes.

Tom Ford

Giorgio Armani

Dolce Gabbana Emporio Armani

Michael Kors

Bulgari

Swarovski
Versace

PradaRoberto Cavalli

Versace
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Les característiques formes qua-
drades de Nomos Glashütte ara
també entren en l’univers masculí:
més gran, més prim i automàtic. El
Tetra Neomatik s’està estenent
com la nova sèrie de rellotges de
corda automàtica, equipat amb el
sistema DUW 3001, el calibre de
la nova generació i que fa només
3,2 mil·límetres d’altura. L’eficièn-
cia i la precisió es combinen amb
l’elegància d’aquest model, més
prim i de línies més esportives.

Nomos Glashütte se-
gueix acumulant guar-
dons. El model
Minimatik acaba de ser
reconegut com al gua-
nyador del disseny ale-
many. Creat pel
dissenyador Simon
Husslein, el Minimatik és
el darrer rellotge auto-
màtic de Nomos que va
endur-se el guardó per

la seva forma
perfecta: cú-

pula i vidre de
safir i les seves

línies refinades
fan d’aquest un

rellotge juvenil i
elegant. Un dial

blanc platejat, brillants
manetes vermelles i una
corretja negra atorguen
una estètica molt pròpia
al model, que acumula
cinc premis consecutius.
Nomos ha estat elabo-
rant rellotges a Glashütte
des del 1990 i molts
dels seus models ja
estan considerats com a
tots un clàssics. La com-
panyia rellotgera és líder
del mercat per la mecà-
nica de rellotges made
in Germany i exporta els
seus models a prop de
50 països.
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Formes ideals 
per al canell

PREMI ALEMANY
DEL DISSENY 2017
PER AL MINIMATIK

El Tetra Neomatik ve en dues ver-
sions: una amb detalls en blau
cian i en un blanc banyat en plata,
i una altra que es combina amb
detalls verds amb una esfera de
fons blau profund. El logotip de
Neomatik, a més, està fet amb or. 

Nomos
GLASHÜTTE 

Disponibles a JOIERIA VASARI Andorra la Vella
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“Creem rellotges que són originals
i autèntics que incorporen l’ele-
ment de l’assequibilitat. Més que
una marca, som la proposta de
valor.” D’aquesta manera es pre-
senta la firma rellotgera suïssa
Louis Erard, que creu fermament
que les grans marques no són
només grans campanyes de màr-
queting i enormes capacitats de
producció, sinó que també es
tracta de passió, dedicació i trans-
parència. Així doncs, prefereixen
invertir en els seus rellot ges i arri-
bar a nivells incomparables de
qualitat, el contingut i els acabats
dins de la categoria de preus, per-
què finalment, i tal com remarca
la firma, “tot això va sobre vosal-
tres i no sobre nosaltres!”.
Fabricats al cor de la vall dels re-
llot ges, a Le Noirmont, encara avui

els mestres rellotgers més impor-
tants s’hi han establert en tractar-
se d’una regió respectada a tot el
món. Fer-hi una estada és per ex-
perimentar una immersió en el
temps i entendre la moderació i el
refinament dels rellotges creats
per Louis Erard.
Personalitzats fins a l’extrem, ex-
clusius, el moviment és el quid de
cadascuna de les seves creacions.
Els rellotgers de Louis Erard, a
més, tornen una vegada i una
altra als enrevessaments de la
tècnica, a la recerca de noves
formes d’expressar cada forma,
cada projecte. 
Fundada el 1931 per Louis Erard
i André Perret, la firma va ser ad-
quirida l’any 1992 per un grup in-
versor encapçalat per Alain
Spinedi.

Louis Erard

Disponibles a JOIERIA VASARI Andorra la Vella

El ‘savoir-faire’ suís



TE
ND

ÈN

CIES
al màxim

“Creem rellotges que són originals
i autèntics que incorporen l’ele-
ment de l’assequibilitat. Més que
una marca, som la proposta de
valor.” D’aquesta manera es pre-
senta la firma rellotgera suïssa
Louis Erard, que creu fermament
que les grans marques no són
només grans campanyes de màr-
queting i enormes capacitats de
producció, sinó que també es
tracta de passió, dedicació i trans-
parència. Així doncs, prefereixen
invertir en els seus rellot ges i arri-
bar a nivells incomparables de
qualitat, el contingut i els acabats
dins de la categoria de preus, per-
què finalment, i tal com remarca
la firma, “tot això va sobre vosal-
tres i no sobre nosaltres!”.
Fabricats al cor de la vall dels re-
llot ges, a Le Noirmont, encara avui

els mestres rellotgers més impor-
tants s’hi han establert en tractar-
se d’una regió respectada a tot el
món. Fer-hi una estada és per ex-
perimentar una immersió en el
temps i entendre la moderació i el
refinament dels rellotges creats
per Louis Erard.
Personalitzats fins a l’extrem, ex-
clusius, el moviment és el quid de
cadascuna de les seves creacions.
Els rellotgers de Louis Erard, a
més, tornen una vegada i una
altra als enrevessaments de la
tècnica, a la recerca de noves
formes d’expressar cada forma,
cada projecte. 
Fundada el 1931 per Louis Erard
i André Perret, la firma va ser ad-
quirida l’any 1992 per un grup in-
versor encapçalat per Alain
Spinedi.

Louis Erard

Disponibles a JOIERIA VASARI Andorra la Vella

El ‘savoir-faire’ suís



36

Deixem que neixi el Nen Jesús i que
sigui senyal d’una humanitat nova.
Deixem que neixi el Nen en una so-
cietat que li costa deixar néixer
nens. Deixem que el Nen ens ajudi
a reconèixer-nos com a nens, ne-
cessitats d’un Pare Déu que ens
acompanyi en la nostra vida.
Deixem que neixi el Nen perquè els
que estan sofrint la crisi, que sem-
bla que no acaba mai, puguin re-
cuperar l’esperança d’un viure
millor, en què els diners no siguin el
déu al qual servim incondicional-
ment. Deixem que neixi el nen al
món i en nosaltres!
Deixem que el Nen sigui vincle

d’unitat en les nostres famílies.
Deixem que neixi el Nen i que arribi
a les famílies que més ho necessi-
ten, a les que passen per moments
difícils, a les que no acaben de re-
novar el primer amor. Deixem que
el Nen arribi als nens indefensos, a
les persones maltractades, als
pares que no tenen treball. Deixem
que el Nen arribi a posar llum en
tantes llars que viuen en terra
d’ombres. Deixem que el Nen sigui
la fortalesa de tantes parelles joves
que, amb valentia, intenten tirar en-
davant malgrat les hipoteques.
Deixem que el Nen sigui l’espe-
rança de moltes mares obertes a la
vida. Deixem que el Nen sigui l’ale-
gria dels nostres majors. Deixem
que neixi el Nen en les nostres fa-
mílies i en nosaltres!
Deixem que el Nen trobi calor de

llar en els nostres cors en aquest

Nadal. Si cal, encara que ens dol-
gui, deixem que el Nen posi potes
enlaire la nostra vida. Deixem que
sigui Ell el timó que ens guiï.
Deixem que reconstrueixi les nos-
tres ruïnes perquè puguem cantar
un càntic nou, d’alegria i espe-
rança. Deixem que el Nen neixi en
els nostres treballs, en les nostres
institucions, entre els nostres
amics. Que el Nen arribi a néixer a
les nostres parròquies andorranes,
a les nostres llars. Deixem que neixi
el Nen en nosaltres i a través de
nosaltres al món que ens envolta!
Si deixem néixer el Nen, avui tu i

jo som a Betlem, i tenim més sort
que els que hi eren llavors, perquè
sabem qui ve a néixer entre nosal-
tres. Tenim la responsabilitat de re-
bre’l i de procurar-li un lloc en les
nostres vides. Déu segueix parlant
als homes i dones d’avui. Déu se-

gueix estant a prop. Déu té molt a
dir al nostre món.
Nadal és la carícia de Déu, és

l’abraçada de Déu que encoratja i
ens dóna vida a tots nosaltres. És
el petó de la tendresa de Déu a
tota la humanitat.
Deixem que el Nen neixi, que no

és poc. Només ell es mereix que li
inclinem el nostre cap amb reve-
rència. Siguem com els pastors
que acudeixen, humils i sorpresos,
a adorar el Nen. Deixem-nos sor-
prendre. Deixem anar el nostre
sarró i posem als seus peus tot el
que som i portem. Deixem que el
Nen neixi i es converteixi en signe
de solidaritat i fraternitat entre tots
nosaltres sense excloure ningú.
Deixem que neixi el Nen! El neces-
sitem. Celebrar el Nadal és sempre
una oportunitat per estimar més. Si
volem, podem!

Nadal... una oportunitat per

estimar +

S'ACOSTA EL NADAL. DEIXEM QUE NEIXI EL NEN JESÚS AL MÓN I EN NOSALTRES! ENCARA

QUE SEMBLI OBVI, NECESSITEM FER L’ESFORÇ I RECONÈIXER LA SEVA PRESÈNCIA EN LA

NOSTRA VIDA. TOT AIXÒ ÉS MOTIU D’UNA GRAN CELEBRACIÓ. EL TEMPS DE NADAL SEM-

PRE PORTA ALEGRIA, GOIG, JUSTÍCIA, SOLIDARITAT I PAU SENSE LÍMITS. OBRIM LA PORTA

DE LA NOSTRA VIDA A TOTS AQUESTS SENTIMENTS AVUI MÉS IMPORTANTS QUE MAI!

Mn. Pepe
Chisvert
Rector de
Sant Julià
de Lòria
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Conquest

Elegance is an attitude

Mikaela Shiffrin
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estrena 
dos nous ‘stores’

GUESS ja disposa de dos grans
espais propis al centre neuràl-
gic i comercial del país. Un
store de tres plantes i 307 me-
tres quadrats, situat a l’avin-
guda Meritxell, i un altre al
centre comercial Illa Carlemany,
de 300 metres quadrats, on
manté el més pur estil de la fi-
losofia de la marca.
GUESS, fundada el 1981, va
néixer com una empresa de
jeans als EUA i des de llavors
ha crescut amb èxit fins a ésser
coneguda com una marca
d’estil de vida. Actualment dis-
senya, produeix i distribueix
col·leccions de denim, bosses,
rellotges, calçat i altres tipus de
productes de consum. Els pro-
ductes GUESS es distribueixen
a les botigues pròpies, als
grans magatzems més impor-
tants i a botigues especialit-
zades de tot el món. Des de l’1
d’agost de l’any passat, la com-
panyia opera directament en
815 botigues a Amèrica, Eu-
ropa i Àsia.

IMPRESCINDIBLES

1. Bota d’estil negra en
pell 2. Cluth de paillettes
3. Vestit de tub d’espatlles
descobertes 4. Stiletto
negre en pell amb detall
al taló 5. Bossa de mà en
pell negra

CC Illa Carlemany

Av. Meritxell, 60

1

2

3

4

5
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1. Anell Gold Puppies en or blanc i diamant. Preu 2.065€. 2. Rellotge New Motif. Braçalet: d’acer/IP Or. Preu 239€. 3. Rellotge Icon Mesh. Preu 209€. 4. Arracades Lio Gem d’or 
groc de 18kt. Preu 519€. 5. Collaret Icon Gems Silueta d’or groc de 18kt. Preu 435€. 6. Arracades Lio de plata de primera llei. Preu 85€. 7. Collar Terra de plata vermeil. Preu 
329€. 8. Braçalet Happy Moments d’or groc de 18kt. Preu 499€. 9. Braçalet Diamonds d’or groc i blanc de 18kt amb diamants. Preu 945€. 10. Collaret Diamonds d’or blanc 
de 18kt amb diamants. Preu 469€. 11. Anell d’acer i or blanc de 18kt amb diamants. Preu 689€. 12. Bossa col·lecció Ava Wild de pell bovina combinant serraje. Preu 410€

Punt de venda TOUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

nous
clàssics
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Per què va escollir l’escultura 
i no una altra disciplina artís-
tica?
Des de sempre m’ha atret. Ja de 
molt petita recollia deixalles i 
feia construccions, sempre amb 
volum. 

El fet que el seu avi fos ferrer 
també hi va infl uir?
Segurament. Suposo que per ell 
em va venir la vena del metall. 
Sempre ho he tingut claríssim.

Ha fet força escultura pública. 
Sí, però he anat fent de tot. Per 
una banda, he seguit la meva lí-
nia de treball individual al taller 
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“per a mi l’escultura és 
una necessitat vital”

nerea aixàs és llicenciada en belles 
arts per la universitat de barcelona 
en les especialitats d’escultura 
pública i comportaments escultòrics. 
L’artista andorrana, que des del 
2002 es dedica professionalment a 
l’escultura, ha volgut transportar 
el concepte de les seves creacions 
també a la joieria. Ja té més d’una 
vintena de col·leccions al mercat que 
elabora seguint un procés gairebé 
artesanal.

i de projectes que mostren la 
meva evolució personal i artísti-
ca i la manera com en cada mo-
ment veig l’espai. I quan he fet 
més obra pública, tot i mantenir 
el meu espai, ja hi ha un treball 
més d’adaptació a l’entorn. 

Al fi nal hi ha molt de vostè a 
cada peça. 
Absolutament.

Tendeix a les fi gures molt geo-
mètriques... és molt quadricula-
da i organitzada?
Molt quadriculada, encara que 
força caòtica! (riu) Sí que sóc 
molt racional i ho veig tot qua-

drat, tinc un punt fred, m’agraden 
les arestes, les coses al seu lloc... 

De quina de les escultures se-
ves que llueixen en espais pú-
blics se sent més orgullosa?
Li tinc molt d’afecte al Cub. Va ser 
la meva primera escultura públi-
ca, era molt joveneta i m’ho vaig 
passar molt bé fent-la. I és molt 
meu, també pel procés que va 
suposar fer-la. 

Com és el seu procés de crea-
ció?
Sóc força ràpida, mai m’allargo 
gaire. Tot i que puc anar i venir 
d’un lloc a un altre, sóc d’idees 
força clares i quan arrenco, ar-
renco. 

Té el taller a Barcelona i treba-
lla molt per a Andorra. Aquesta 
dualitat és fàcil de dur?
Pel que fa a l’escultura és dife-

rent i crec que aquí sí que hi ha 
possibilitats, però quan es tracta 
d’escultura pública m’he trobat 
amb limitacions. Per exemple, el 
Cub no el vaig poder fer a Andor-
ra perquè no hi havia un espai 
per poder-ho fer. 

Com a artista, se sent recone-
guda a Andorra?
Tampoc busco cap reconeixe-
ment. Per a mi l’escultura és una 
necessitat vital que va més enllà 
del que més endavant pugui pas-
sar. Les coses que passin sempre 
han estat benvingudes. Però no 
tinc la necessitat de sentir-me 
l’artista del país. 

És possible viure únicament de 
l’escultura? Al món artístic hi 
ha prou moviment perquè sigui 
així?
No li ho sé dir, perquè no he de-
dicat tota la meva energia a això. 

nerea aixàs
escultora i dissenyadora
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Però si hi destinés tots els meus 
esforços laborals, potser sí. Per 
què no? Finalment les coses no 
et vénen a casa i has de fer que 
passin. 

Una part de la seva producció, 
de fet, se centra en la joieria. 
Com va ser el pas?
Va venir arran de la refl exió de 
com algú es podria posar una 
escultura... Així van néixer les jo-
ies. I la compensació també ha 
vingut, perquè aquí veus si real-
ment agraden o no les peces. Al 
fi nal he triat dos mons que són 
complementaris, perquè partei-
xes d’una idea, d’un volum i d’un 
concepte i ho pots aplicar de di-
ferents maneres. El que canvia és 
el procés.

Fa un parell de col·leccions a 
l’any. 
Sí, és el mínim. Són col·leccions 
de moltes peces i moltes opcions. 

Què la inspira per fer cada col-
lecció?
Simplement dibuixo i va sorgint, 
no sé explicar gaire com ni per 
què. És la manera que tinc de 
veure l’espai, amb buits, amb 
plens, ensenyar, amagar... però 
no tinc una temàtica, és quelcom 
molt més interior. 

Segurament tot el que concep 
no acaba en joia...
Sí, perquè un cop mirem d’aplicar 
aquella part artística no sempre 
es pot dur al terreny de la joieria, 
per una qüestió que sigui porta-
ble i... realitzable i factible! Per-
què fer coses cares és molt fàcil, 
però fer coses maques i econòmi-
ques és molt difícil. M’agrada fer 
un tipus de joieria assequible, per 
a tothom. I fi nalment és un pro-
cediment molt artesanal. I de fet 
a les peces es veu que no estan 
fetes amb un procés industrial.

I això té un cost...
Sí, lluitar perquè no sigui un pro-
ducte de luxe demana temps i 
molta recerca.

Pensa a vendre també fora del 
país?
Sí, en altres espais. Ho estem tre-
ballant i ara estem en un moment 

en què ja podem començar a en-
carar-ho. La idea és sortir a fora i 
poder explotar les peces interna-
cionalment. 

En quins mercats pensa?
La idea no és tant obrir un canal 
de distribució enorme, sinó que 
ens ve de gust fer quelcom molt 
controlat i seleccionat. Si, per 
exemple, a Alemanya pot sorgir 
un espai que ens agradi i que 
entenguin les peces i sàpiguen 

transmetre el que volem amb 
elles... doncs perfecte. Es tracta 
de buscar aquests espais. 

Recentment també ha fet una 
immersió al món de la moda 
dissenyant bosses. Com ha es-
tat treballar amb la pell?
Partint d’idees escultòriques ho 
hem provat. Ha estat una primera 
entrada, perquè en tenia moltes 
ganes i em venia molt de gust 
provar-ho. Però és entrar en una 

altra pel·lícula que no domines 
i la vols fer molt especial però 
assequible... és el mateix debat. 
També és molt artesanal, perquè 
es fa model per model, pinto to-
tes les bosses a mà i són peces 
úniques. 

Quant triga a fer-ne una?
Uns quinze dies... i mai surten 
iguals! Ha estat un inici però 
quan tingui l’espai per poder-ho 
treballar sortiran moltes coses.
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ELS HEREUS DE LA TERRA
ILDEFONSO FALCONES (2016)
Grijalbo
Pàgines: 896
PVP: 22,90 € 

Barcelona, 1387. Les campanes de l’església de 
Santa Maria del Mar segueixen sonant per a tots els 
habitants del barri de la Ribera, però un escolta el 
seu repic amb especial atenció. Hugo Llor, fi ll d’un 
mariner mort, amb dotze anys treballa a les drassa-
nes gràcies a la generositat d’un dels prohoms més 
apreciats de la ciutat: Arnau Estanyol. Però els seus 
somnis juvenils d’esdevenir constructor de vaixells to-
paran contra una realitat dura i despietada.

VOLAR EN CERCLES
JOHN LE CARRÉ (2016)
Edicions 62
Pàgines: 416
Preu: 21,90 €

Les memòries de John Le Carré han estat durant anys 
un dels llibres més cobejats. Ara, als 84 anys, l’autor 
britànic s’ha decidit a escriure-les. Volar en cercles és 
la història de la vida de l’autor i, per tant, la història 
de la segona meitat del segle XX, dels racons més 
foscos de la Guerra Freda fi ns als nostres dies, narra-
da amb el seu estil inimitable.

L’ESPIA
PAULO COELHO (2016)
Planeta
Pàgines: 216
PVP: 17,50 € / e-book: 9,99 €

“No sé si en el futur se’m recordarà, però si fos així, 
que ningú em vegi com una víctima, sinó com algú 
que mai va deixar de lluitar amb valentia i va pagar el 
preu que li va tocar pagar”, podria haver dit Mata Hari 
sense imaginar si més no que acabaria convertint-se 
en una llegenda. Quan falta molt poc perquè es com-
pleixi el centenari de la seva mort, Paulo Coelho apro-
fundeix de manera magistral en la vida d’una de les 
dones més fascinants i desconegudes de la història. 

EL LLIBRE ELS BALTIMORE
JOËL DICKER (2016)
La Campana
Pàgines: 720
Preu: 21,90 €

Fins al dia del drama hi havia dues famílies Goldman: 
els Goldman de Baltimore i els Goldman de Montclair. 
Els Goldman de Montclair, on neix en Marcus, són 
una família de classe mitjana normal i corrent, però 
els de Baltimore són molt diferents: tot els somriu, 
són uns triomfadors, viuen en una casa impressio-
nant en un barri ric de la ciutat i irradien magnetisme 
per tots els costats. Però un dia aquell món es fa mi-
ques per sempre més.

per llegir

ELS MÉS VENUTS A ANDORRA

Ficció no fi cció

EL LABERINT DELS ESPERITS
Carlos Ruiz Zafon (2016) - Edicions 62
A la Barcelona de fi nal dels anys cinquanta, Daniel Sempere ja 
no és aquell nen que va descobrir un llibre que li canviaria la 
vida als passadissos del Cementiri dels Llibres Oblidats. El mis-
teri de la mort de la seva mare, Isabella, li ha obert un abisme 
a l’ànima del qual la seva esposa Bea i el seu fi del amic Fermín 
intenten salvar-lo.

ET DONARÉ TOT AIXÒ
Dolores Redondo (2016) - Edicions 62
A l’escenari majestuós de la Ribeira Sacra, l’Álvaro té un ac-
cident que acabarà amb la seva vida. Quan en Manuel, el seu 
marit, arriba a Galícia per reconèixer el cadàver, descobreix que 
la investigació sobre el cas s’ha tancat massa ràpid. 

HARRY POTTER I EL LLEGAT MALEÏT
J. K . Rowling (2016) - Empúries
És la vuitena història en la sèrie de Harry Potter i la primera his-
tòria ofi cial de Harry Potter que s’ha portat al teatre. Ser Harry 
Potter no ha estat mai senzill i continua sense ser-ho ara que 
és un empleat carregat de feina a la Conselleria d’Afers Màgics, 
marit i pare de tres fi lls en edat escolar.

ELS SECRETS QUE MAI NO T’HAN EXPLICAT
Albert Espinosa (2016) - Rosa dels Vents
“En aquest llibre estan tots els secrets que he descobert en 
aquesta vida. Els vull compartir amb tu perquè penso que po-
dem aconseguir canviar el món, podem ser majoria i podem 
donar-li la volta a aquest pensament negatiu, trist i destructiu”, 
assegura el mateix Albert Espinosa.

LA FELICTAT DESPRÉS DE L’ORDRE
Marie Kondo (2016) - Ara llibres
Marie Kondo torna per ensenyar, de manera molt pràctica, a 
ordenar i organitzar cadascuna de les habitacions de casa o 
del lloc de feina, des dels prestatges fi ns als calaixos, armaris, 
escriptoris... Aquest manual il·lustrat no tan sols ensenyarà a 
endreçar i organitzar-se millor, sinó que, a més, ajudarà a veure 
la vida d’una manera nova: el lector aprendrà a destriar aquelles 
coses que aporten felicitat i aquelles que no.

HOMO DEUS
Yuval Noah Harari (2016) - Edicions 62
L’autor best-seller de Sapiens. D’animals a déus, augura un món 
no tan llunyà en el qual ens veurem enfrontats a una nova sèrie 
de reptes. Homo Deus explora els projectes, els somnis i els 
malsons que aniran modelant el segle XXI, des superar la mort 
fi ns a la creació de la intel·ligència artifi cial.
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LES INNOCENTES
Agost del 1945. Un monestir 
prop de Varsòvia (Polònia) 
acull un secret fosc. Mathilde 
Beaulieu és una jove 
metgessa enviada per la 
Creu Roja per tal de garantir 
la repatriació dels presoners 

DON’T WASTE YOUR WISHES
Don’t Waste Your Wishes és un àlbum de temàtica nadalenca de The 
Killers, que ha recopilat per a l’ocasió els singles d’anys anteriors i n’ha 
afegit de nous, com ara la seva versió d’Ill be home for Christmas amb 
Ned Humphrey Hansen. Una col·lecció d’11 pistes, amb col·laboracions 
d’Elton John, Neil Tennant, Jimmy Kimmel, Ryan Pardey, Richard 
Dreyfuss...
A benefi ci de (RED) en la seva lluita contra la sida.

Cinema

THE VESSEL
Deu anys després que un tsunami arrasés l’escola d’un petit poble, 
Leo, un jove local, sobreviu entre les aigües a un accident en el qual 
tots el donen per mort. En pocs dies, Leo sorprèn tothom rescatant les 
restes de les aules per construir amb elles un vaixell que despertarà les 
passions d’un poble adormit durant massa anys.
A partir del 7 de desembre.
Director: Julio Quintana. Repartiment: Martin Sheen, Lucas Quintana, 
Jacqueline Duprey, Aris Mejías, Hiram Delgado, Jorge Luis Ramos, 
Marian Pabón, Elia Enid Cadilla. 

Música

L’EDITOR DE LLIBRES
Thomas Wolfe, de talent i 
personalitat arrasadora, és 
un jove escriptor d’èxit. Max 
Perkins, el seu descobridor, 
és un dels editors més 
respectats de tots els temps. 
L’amistat que els uneix 

sacseja les vides d’aquests homes brillants i oposats.
Dir.: Michael Grandage Rep.: Nicole Kidman, Jude Law, Colin Firth, 
Dominic West, Guy Pearce, Laura Linney.

francesos ferits a la frontera entre Alemanya i Polònia. Però la sorpresa 
arriba quan descobreix que una gran part de les germanes del convent 
estan embarassades de soldats de l’Exèrcit Roig.
Dir.: Anne Fontaine. Rep.: Anne Fontaine, Pascal Bonitzer, Sabrina B. 
Karine, Alice Vial, Philippe Maynial

THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW
L’onzè disc d’estudi de Robbie Williams 
compta amb col·laboracions de Rufus 
Wainwright i John Grant. Una col·lecció 
d’onze cançons en l’edició estàndard. A 
la de luxe s’inclouen cinc pistes extra, 
a més d’un DVD amb el videoclip i el 
making of del primer single, Party Like 
a Russian, i comentaris tema a tema. 

25 ANIVERSARI D’OUT OF TIME
Edició 25 aniversari de l’àlbum Out 
of Time (1991) de R.E.M., en què 
s’inclouen clàssics com Losing my 
Religion i Shiny Happy People. Amb 
versions remasteritzades, demos de 
temes inèdits i cares B no incloses en 
l’àlbum original. La versió en 4 discos 
inclou un enregistrament en directe 
d’un concert de 1991, i un Blu-ray 

amb l’àlbum en so multicanal, tots els seus videoclips i altres materials.
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H30, o el que és el mateix, el treball 
conjunt de Sixe Paredes, Suso33 i 
Okuda San Miguel, tres dels artistes 
d’art urbà espanyol que han esdevin-
gut tot un referent en l’àmbit interna-
cional, és la interessant mostra que 
llueix a la galeria d’art escaldenca Art 
Areté des de mitjan setembre fi ns al 8 
de gener. Es tracta d’un projecte im-
pulsat pels propietaris de la sala d’ex-
posicions –l’empresària d’Escaldes 
Isabel Rodríguez Ferrer i el col·leccio-
nista mallorquí Blas Gómez Díaz– que 

sixe paredes, suso33 i oKuda san migueL erice, tres deLs exponents de L’art urbÀ 

espanYoL, Han unit esForÇos per donar a LLum ‘H30’, La mostra Que Fins aL 8 de gener 

s’exHibeix a La gaLeria art aretÉ i aL VestÍbuL de caLdea.

L‘street art’ i
l’aigua es fusionen

també es pot veure en part al vestíbul 
de Caldea i que tracta l’aigua com a 
eix central. 
Les obres, de fet, es van idear i gestar 
el juliol passat a les mateixes instal-
lacions de Caldea, amb la idea que 
els creadors s’imbuïssin de l’ambient 
aquós i fessin peces dinàmiques, en 
moviment, coloristes i inspiradores 
per a l’espectador. Com a resultat, un 
seguit de creacions que parlen sobre 
l’aigua però també de la relació que 
aquest element manté amb l’ésser 

humà, i fi ns i tot refl exions sobre la 
pròpia identitat.
Les peces de grans dimensions fruit 
d’aquest procés creatiu llueixen al 
centre termal, mentre que la mostra 
completa, i les de petit format, estan 
a la galeria, que va obrir portes l’abril 
passat i que presenta, amb aquesta, 
la seva segona proposta. A més de 
l’street art, també hi ha espai per a 
grans noms de la història de la pintu-
ra, amb produccions de Picasso, Miró 
i Dalí.





C/. Na Maria Pla, local 17
AD500 Andorra la Vella
Tel. 875 757 - Mòbil 601 555 - 325 020
info@galobardasantiquaris.ad
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Tornen els vells temps

GALOBARDAS ANTIQUARIS APUJA DE NOU LA PERSIANA. AMB L’AMPLI

CONEIXEMENT DEL SECTOR I L’AMOR PER LES PECES DE QUALITAT QUE

EL CARACTERITZA, REOBRE AL CARRER NA MARIA PLA.AN
TIal màxim

Galobardas antiquaris enceta etapa
renovada amb l’obertura d’un local al
carrer na Maria Pla capitanejat per
Magda Asturgó, qui el 1980, i cridada
per la seva passió per les antiguitats,
va posar en marxa el negoci a la zona
de Riberaygua, i la seva filla Xamari
Galobardas, que es va incorporar al
negoci familiar una dècada més tard
després de finalitzar els estudis de
disseny. 
Les dues, durant quasi vint-i-cinc
anys, van tirar endavant el projecte,

que es va acabar expandint amb una
segona botiga al mateix barri d’An-
dorra la Vella. Ara, després d’un pa-
rèntesi de vuit anys, reobren amb
“molta il·lusió i ganes”, tal com re-
marca la mateixa Xamari, i amb la
sensibilitat per les peces de qualitat i
l’art que sempre ha caracteritzat la
seva manera de dur el negoci.
A l’establiment s’hi pot trobar un
ampli ventall d’antiguitats. Des d’una
gran selecció de mobles d’estil anglès
de diferents èpoques (georgiana i vic-

toriana, entre d’altres), porcellanes
franceses, alemanyes, angleses i
orientals o articles de plata, fins a cà-
meres de fotos i gramòfons clàssics,
bastons de fusta elaborats a mà o
una important varietat de productes
de brocanteria.
Galobardas antiquaris també ofereix
diverses sèries d’instantànies sig -
nades pel reconegut fotògraf Fèlix
Peig, tant del material que va elaborar
amb estil abstracte com el centrat en
la temàtica floral.

Galobardas
C. na Maria Pla, local 17
AD500 · Andorra la Vella
+ 376875 757
info@galobardasantiquaris.ad

QUARI



C/. Na Maria Pla, local 17
AD500 Andorra la Vella
Tel. 875 757 - Mòbil 601 555 - 325 020
info@galobardasantiquaris.ad



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
DEL NOU GLC COUPÉ
Motor de 4 cilindres en línia 
Cilindrada 1-991 cm3

Potència 211 CV
Canvi Sistema 9G-TRONIC
Velocitat màx. 222 km/h
0-100 km/h 7,3 s
Consum 
urbà en l/100                        8,7 -8,4
carretera en l/100 km            6,5-6,0
CO2 (g /km) 170-159
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permet conduir a un nom-
bre de revolucions més 
baix.
Quant a la seguretat, el 
GLC Coupé està dotat amb 
el sistema Intelligent Drive i 
amb l’Air Body Control amb 
amortiment adaptatiu per 
a un millor confort i segu-
retat en la conducció.

que arriben a cotes excel-
lents d’agilitat, suavitat de 
marxa i consum. El motor 
és potent, auster i sobretot 
net en totes les seves ver-
sions.
Aquest nou model també 
disposa del canvi automà-
tic 9G-TRONIC, desenvo-
lupat per Mercedes-Benz, 
i permet conduir en qual-
sevol situació en un marge 
potent i efi cient de revo-
lucions. Amb nou marxes 
endavant, aquest sistema 
brinda una efi ciència i 
un dinamisme mai vistos 
abans. Entre d’altres, per-
què l’ampli marge de des-
multiplicació que ofereix 
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eL nou mercedes gLc coupÉ És un modeL d’agiLitat i expressiVitat. 

dinÀmic i compacte, L’esportiVa siLueta i un potent motor de 

baix consum eL Fan Únic a La seVa espÈcie.

potència i esportivitat
El nou GLC Coupé de Mer-
cedes conjuga la poderosa 
fi gura d’un SUV amb les 
formes dinàmiques d’un 
cupè. El resultat és un ve-
hicle inspirador, de línies 
avançades, amb una silu-
eta esportiva que és tota 
una declaració de principis 
en favor del disseny. 
L’habitacle interior està fet 
amb materials d’alta qua-
litat que es combinen amb 
un disseny fascinant i un 
equipament exclusiu. Els 
seients entapissats de la 
sèrie ARTIC i el tacte suau 
de les superfície resolen, 
a més, amb comoditat la 
qüestió de l’espai: si s’aba-
ten els del darrere la zona 
de càrrega té un volum de 
fi ns a 1.205 litres.
Equipat amb el sistema 
BlueEFFICIENCY de Mer-
cedes-Benz, sinònim de 
tecnologies d’efi ciència 
d’avantguarda, ofereix tot 
un paquet de mesures in-
novadores per a l’optimit-
zació del consum de com-
bustible i les emissions. En 
el nou GLC Coupé, a més, 
es combinen els motors 
més efi cients amb mesu-
res adequades d’optimit-
zació aerodinàmica i gestió 
energètica amb models 
dièsel o gasolina de qua-
tre cilindres i sis cilindres, 
o de quatre cilindres en la 
versió híbrida endollable, 









Fusió de natura i història

LA BELLESA NATURAL I EL PATRIMONI ÚNIC QUE OMPLE EL SUD-EST

ASIÀTIC POT CONVÈNCER QUALSEVOL VIATGER. EN AQUESTA EXÒTICA

PENÍNSULA, VIETNAM I CAMBODJA SÓN DE VISITA OBLIGADA PER AL VI-

SITANT ÀVID D’EXPLORAR TEMPLES, HISTÒRIA I PAISATGES. PER LA SEVA

BANDA, ÉS UN IMPERDIBLE DE LA ZONA L’ESPECTACLE DE MODERNITAT

QUE OFEREIX SINGAPUR.
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Barrets cònics, el budisme, els paisatges natu-
rals que treuen l’alè o el patrimoni històric únic
són característiques indissociables al sud-est
asiàtic. Al sud de la Xina, a l’est de l’Índia i al
nord d’Austràlia s’hi arrengleren un seguit de
països farcits de contrastos, amb tradició i mo-
dernitat arreu. Visitar la península d’Indoxina és
més que fer turisme, és endinsar-se en un món
allunyat i sorprenent. Dues de les màximes ex-
pressions de l’essència de la zona són el Viet-
nam i Cambodja, dos països que comparteixen
frontera i nombrosos dels atributs que cerca el
viatger.

Vietnam és a la part més oriental de la pe-
nínsula d’Indoxina. Aquest país allargat en
forma de essa fa frontera amb Laos i Cambodja
a l’oest i compta amb més de 3.000 quilòme-
tres de costa a l’est. La visita es pot dividir en
tres parts, el nord, el centre i el sud. Del nord en
destaca Hanoi, la capital, i gairebé igual de fa-
mosa, la badia de Ha Long, amb paisatges de
llegenda. Al centre hi trobem el triangle turístic
format per la ciutat de Danang (ciutat portuària
que evoluciona ràpidament), Hue (on la seva
ciutat prohibida evoca el Vietnam més imperial)
i Hoi An. Aquesta última, una petita ciutat cos-
tanera amb influències japoneses, pot presumir

de tenir una ciutat antiga declarada Patrimoni
de la Humanitat per la Unesco (en total, al Viet-
nam hi ha vuit llocs amb aquesta distinció). Al
sud, la ciutat de referència és Ho Chi Minh (l’an-
tiga Saigon), on les bicicletes, més abundants
al nord, es converteixen en cotxes. A més, en
aquesta zona també hi trobem platges i parcs
naturals i l’apreciat delta del Mekong.

El salt a Cambodja des del Vietnam és ràpid
des d’Ho Chi Minh. La capital, Phnom Penh,
queda propera i és un bon punt de partida per
explorar aquesta monarquia amb una història
turbulenta i uns paisatges sorprenents. El punt
turístic més rellevant són els temples d’Angkor,
a la ciutat de Siem Reap. En concret, la major
meravella arquitectònica d’aquest punt és Ang-
kor Wat, el temple hindú més gran del món, que
s’ha convertit en un símbol per al país. També
és un imperdible de la zona el poble flotant de
Kompong Phluk.

ESPECTACLE DE MODERNITAT
Situats al sud-est asiàtic, val la pena fer mar-
rada a l’indret més singular de tots: Singapur.
Aquest país insular vessa de modernitat, un
contrast amb la resta de països de la zona. Amb
una economia pròspera, té un dels PIB per ca-
pita més alts del món. Els gratacels combinen
amb el microcosmos asiàtic (hi ha població xi-
nesa, malàisia i índia, a més de treballadors
d’arreu del món) i, tot i que té una superfície
petita (710,2 quilòmetres quadrats), més de la
meitat és coberta de vegetació.

Cont inua a la  pàgina 58 �
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DE VISITA OBLIGADA

VIETNAM

Bahia de Ha Long
És considerada una de les set meravelles
naturals del món. Al nord del Vietnam, és
una gran extensió d’aigua al golf de Tonkín.
En destaca la presència d’elements càrs-
tics i illes d’infinites formes i mides. La na-
turalesa i les llegendes acaben d’arrodonir
aquest paisatge de somni. Va ser decla-
rada Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco.

Ciutat prohibida de Hue
Un complex de monuments conforma
aquest espai, declarat Patrimoni de la Hu-
manitat de la Unesco. Aquesta obra d’art
urbà va ser el centre polític, cultural i reli-
giós del país sota la dinastia Nguyen. Són
de visita obligatòria les ciutadelles i les
tombes majestuoses d’antics emperadors.
En aquest espai tan màgic s’hi va rodar la
pel·lícula francesa Indoxina (1992).

Hoi An
La influència japonesa marca el caràcter
d’aquesta petita ciutat costanera al centre
del Vietnam que va ser una ciutat portuà-
ria mercantil important de l’Àsia sud-orien-
tal entre els segles XV i XIX. Els edificis i el
traçat dels carrers són un reflex de la com-

binació d’estils arquitectònics que han
donat una fesomia singular a aquesta vila.

Delta de Mekong
Un dels espectacles més bonics del sud
del Vietnam són els mercats flotants del
delta del riu Mekong, que se celebren cada
dia al matí. De fet, diuen que la visita a
aquesta zona parcialment inundada és de
les més sorprenents al país. A més, és el
graner del país, ja que s’hi produeixen
grans quantitats d’arròs, l’aliment principal
de la dieta vietnamita.

CAMBODJA

Angkor
És l’antiga capital de l’Imperi khmer a prop
de la ciutat Siemp Reap, al nord del llac
Tonlé Sab. Actualment és un extens camp
arqueològic amb centenars de temples de
diferents èpoques i tipus, que avui s’ha
transformat en una atracció imperdible de
qualsevol visitant. A més motiu des que tot
el conjunt va ser declarat el 1992 Patri-
moni de la Humanitat per la Unesco.

SINGAPUR

Els jardins botànics
A banda dels gratacels, a Singapur s’hi
poden observar més de 3.000 espècies
d’orquídies, una flor molt venerada en

aquestes terres (i símbol nacional al país).
Són al Jardí Botànic, un espai que compta
amb 63,7 hectàrees on, entre més, hi ha
una petita selva pluvial i un jardí de les es-
pècies. És una autèntica delícia per als vi-
sitants que s’hi apropin.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Per viatjar al Vietnam i Cambodja
es requereix visat turístic, a més del
passaport en vigor amb una vali-
desa mínima de sis mesos.
Per a Singapur només cal el passa-
port i no cal visat.

Més informació: ministeri d’Afers
Exteriors. Telèfon: +376 875 704
www.exteriors.ad

Per a més informació: VIATGES EMOCIONS
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www.immobiliariasuperior.com

Magnífic àtic-dúplex en venda situat en una zona residencial 
molt propera al nucli urbà d’Andorra la Vella. Zona privile-
giada, exclusiva i molt tranquil·la. Magnífiques vistes a la vall i 
sol tot el dia.
Aquesta acollidora propietat ha estat totalment reformada 
amb acabats de disseny exclusius d’estil modern.
La superfície aproximada és d’uns 170 m2. A la planta baixa es 
troba una gran sala tipus “loft” amb llar de foc i accés a la 
terrassa, cuina amb una gran illa, bany de cortesia, i a la 
planta superior hi ha la suite principal i una habitació amb 
bany.
Inclou 2 places d’aparcament i 1 traster.

Spectacular attic duplex for sale located in a residential 
area near the centre of the Andorra la Vella. Privileged, 
sunny and exclusive area with the magnificent view of the 
valley.
This comfortable apartment has been completely renovated 
with finishes of exclusive modern design.
It have an approximative surface of 170 sq. m. On the ground 
floor there is a large loft room with a huge fireplace with an 
access to the terrace, kitchen with a large island, courtesy 
bathroom and in the upper floor are the master bedroom and 
the second bedroom.
The price includes 2 parking places and 1 storage room.
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Punt de venda MERCAT DE L’OR

Anell Large Galaxy.
Ginette NY

Anell Choker Single.
Ginette NY

Anell Mini Straw.
Ginette NY

Penjoll Circles.
Ginette NY

Collaret Toronado.
Uno de 50

Rellotge Finchley.
Henry London

Polsera Eslabonados.
Uno de 50

Rellotge MiG-35.
Aviator

Rellotge Pepito.
Marco Mavilla

Collaret de perles de Tahití.
Robert Wan

Anell Menottes en plata.
dinh van

Penjoll Le Cube pavé.
dinh van

Polsera Menottes R-12 en plata.
dinh van





66

SH
OP

JOIES

al màxim
Chaumet
Arracades 

Hortensia Aube Rosée

Chaumet
Penjoll

Hortensia 
Aube Rosée

Chaumet
Anell

Hortensia Aube Rosée

Shamballa
Anell en or rosa i diamants

Chaumet
Arracades Hortensia 

Aube Rosée

De Grisogono
Anell Allegra

De Grisogono
Anell Allegra

pavé

Tamara Comolli
Braçalet Mikado

Messika
Anell Col·lecció
Move Romane 

Messika
Braçalet Col·lecció

Move Romane 

Chaumet
Braçalet

Liens Nacre

Chaumet
Braçalet

Liens Lapis

Chopard
Bossa de mà  

Oslo Baby

Chopard
Anell  
Happy 

Diamonds

Pasquale Bruni
Arracades Sissi

Fred
Braçalet 8º

Chopard
Penjoll
Happy 

Diamonds

Chaumet
Penjolls

Jeux de Liens dinh van
Sautoir 

Menottes Chopard
Penjoll
Happy 

Diamonds

Punt de venda MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT
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Messika
Anells 

Col·lecció Move

dinh van
Braçalet 
Menottes

Chopard
Penjoll Happy 

Diamonds 

dinh van
Penjoll 

Menottes 

dinh van
Anell

Menottes 

Niessing
Anell

Tension

Niessing
Anell Tension

Henrich Denzel
Anell

Michael 
Weggenmann

Anell Stars 
in Heaven

Messika
Anell 

Amazone

Mikimoto
Arracades

Morning Dew
Perla d’Akoya

Messika
Braçalet Thea

Messika
Anell i arracades Col·lecció Thea

Messika
Braçalet 

Col·lecció Twin Toi & Moi

Messika
Anell

Col·lecció Twin Toi & Moi

Chaumet
Anell Joséphine Éclat Florale

Mikimoto
Anell Morning Dew

Perla d’Akoya

Messika
Anell Amazone Pavé

Chopard
Arracades Happy 

Diamonds

Chopard
Bossa de mà i 

moneder Oslo Baby

Fred
Anell Pain 
de Sucre

Messika
Anell doble 
Amazone

Punt de venda MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT

dinh van
Braçalet Menottes R8
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Pasquale Bruni
Penjoll 

Col·lecció Sissi

Shamballa
Penjoll

Nyima Stupa

Chopard
Penjoll

Imperiale

Chopard
Anell Imperiale

Pasquale Bruni
Braçalet Col·lecció Sissi

De Grisogono
Rellotge Tondo by Night

Olelynggaard
Braçalet seda Sweet drops

Tamara Comolli
Collaret Tahitian 

Grapes

Chopard
Miss Happy
reversible

Olelynggaard
Arracades Coral Lotus

Olelynggaard
Anell i braçalet 

Col·lecció Leaves

Oliver Schmidt
Anells

Chopard
Bossa de mà 

Oslo mini

Pasquale Bruni
Anells

Col·lecció Sissi

Adolfo Courrier
Anells

De Grisogono
Anell Chiocciolina

De Grisogono
Braçalet Allegra

Chopard
Bolígraf 

Imperiale
Chopard  Mocadors de seda

Niessing
Anell i arracades

Cristalito

Tamara Comolli
Anell 

Ocean Jasper

Pasquale Bruni
Arracades Col·lecció SissiChopard Cinturó de pell

Punt de venda MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT
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Bell & Ross
Rellotge Burning Skull

Messika
Braçalet i anell 

Bangle Move Titanium

Chopard
Botons de puny 
Classic Racing

Chopard
Clauer

Chopard
Cartera
Classic
Racing

Chopard
L.U.C. 

Complications 
Regulator

Vertu
Telèfon mòbil fet a mà

Breitling
Navitimer. 

Edició limitada 
1.000 peces

Chopard
Botons de puny 

Chopard Buida butxaques 
Tribute

Chopard 
Bolígraf Classic 

Racing

Shamballa
Braçalets

Fred
Braçalet 8º

dinh van
Botons de puny Menottes

Punt de venda MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT
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Penjoll o braçalet en or 
blanc amb diamants.
Col·lecció Moneda China

Penjoll o braçalet amb
safi rs blaus i diamants blancs.
Col·lecció Moneda China

Penjoll o braçalet en or blanc 
amb diamants negres.
Col·lecció Moneda China

Collaret de perles de Tahití amb 
tanca d’or blanc i diamants.
Col·lecció Tattoo

Botons de puny en or blanc
i diamants negres.
Col·lecció Tattoo

Solitari d’or blanc, diamant 
talla Perilla, 2,01 qts, pavès.

Solitari d’or blanc, diamant 
talla Princesa, 3,23 qts.

Anell d’or blanc, diamants 
i sodalita

Solitari d’or blanc, diamant 
talla Princesa, 4,02 qts, pavès.

Solitari d’or blanc, diamant 
talla Maragda, 3,82 qts.
Diamants talla Typers 0,71 qts

Braçalet d’or blanc amb ametistes,
safi rs blaus, topazi blau i brillants.
Col·lecció Tattoo

Rellotge Louis Erard 
amb diamants.
Col·lecció Romance

Punt de venda VASARI
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SH
OP

JOIES

al màximPenjoll o braçalet  
amb robins i
diamants blancs.
Col·lecció
Moneda China

Penjoll o braçalet 
d’or blanc amb robins.
Col·lecció Moneda
China

Braçalet d’or groc amb
ònix, diamants, maragdes
i ametistes.
Col·lecció Dragones

Penjoll o braçalet 
amb maragdes.
Col·lecció Moneda China

Arracades d’or groc amb 
robins, safi rs rosa, diamants 
blancs i negres.
Col·lecció Dragones

Arracades d’or groc 
mat amb robins.
Col·lecció Dragones

Anell d’or rosa amb
opalina rosa i
safi rs rosa.

Anell d’or rosa amb 
ametista i diamants.

Anells en rosa i or
groc amb diamants.
Col·lecció Onda

Polsera d’or groc mat.
Col·lecció Moneda China

Anell d’or rosa amb
opalina rosa, robins i
diamants.
Col·lecció Araña

Collaret d’aiguamarina, 
topazi blau i diamants.
Col·lecció Ritual

Punt de venda VASARI

Rellotge Nomos
Glashütte.
Col·lecció Tetra

Arracades de plata amb 
calcedònia taronja.

Anell d’or groc mat, pedra central 
granat, brillants blancs i safi rs rosa.
Col·lecció Dragones

Clutch en seda disponible
en diversos colors.



74

SH
OP

JOIES

al màxim

Penjoll
Col·lecció Trapezi

Penjoll
Col·lecció Dipòsit

Anells
Col·lecció Dipòsit

Esclava malla
Col·lecció Trapezi

Anell
Col·lecció 

Nivells

Polsera
Col·lecció 

Dipòsit

Polsera
Col·lecció 
Nivells

Polsera
Col·lecció 
Dipòsit

Polsera
Col·lecció  Xarxa

Penjoll
Col·lecció Xarxa

Arracades
Col·lecció Xarxa

Arracades
Col·lecció Trapezi

Arracades
Col·lecció 
Fulles

Arracades
Col·lecció 
Medusa

Arracades
Col·lecció 
Estrella Calada

Polsera
Col·lecció 
Estrella Calada

Penjoll
Col·lecció 
Cubs

Arracades
Col·lecció 

Estrella Calada

Anell
Col·lecció 

Estrella 
Calada

Arracades
Col·lecció 

Barres

Penjoll gran
Col·lecció 

Estrella 
Calada

Punt de venda NEREA AIXÀS
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SH
OP

JOIES

al màxim

Penjoll
Step by step

Braçalet Heros sport
Teno

Anells
Step by step

Anells
Col·lecció Diamond
Kadó

Penjoll
Step by step

Arracades 
acer amb perla
Teno

Arracades 
cub amb brillant
Teno

Arracades 
amb perla
Teno

Anell acer
amb perla
Teno

Anells
Kadó

Aliances home/dona
d’acer i diamants
Teno

Anells home/dona
d’acer, ceràmica

i diamants
Teno

Bosses de mà
O bag

Penjoll Edelstahl
Step by step

Punt de venda NEREA AIXÀS
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Chopard
Happy Sport
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Girard Perregaux
Cat’s eye jour et nuit
Bàsic Mercat

Maurice Lacroix
Eliros
Mercat de l’Or

Gucci
GG2570
Quars

Tag Heuer
Aquaracer
Quars

Breitling
Galactic 36 auto
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Tag Heuer
Aquaracer
Quars

Chaumet
Liens Lumière
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chaumet
Class One
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant
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al màxim
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Bell & Ross
BRS or rosa
Bàsic Mercat

Breitling
Galactic 29 or
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Happy Diamonds
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Longines
Dolce Vita
Suïssa Joiers

Chanel
J12 XS
Bàsic Mercat

Chopard
Imperiale
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chanel
Boy Friend pavé
Bàsic Mercat

Chopard
Imperiale or rosa
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Happy Sport
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant
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TIME

al màxim
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Vulcain
Herbie Hancock
President’s watch
Bàsic Mercat

Nomos
Lux
Joieria Vasari

Louis Erard
Exellance
Joieria Vasari

Longines
Moonface
Suïssa Joiers

Louis Erard
1931
Joieria Vasari

Alpina
Pilot Manufacture
Joieria Vasari

Hamilton
Broadway
Quars

Chaumet
Dandy Chrono GM
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Gucci
GG2570
Quars
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Hamilton
Jazzmaster
Face to Face
Quars

Chanel
Superleggera
Bàsic Mercat

Alpina
Chronograph
Joieria Vasari

De Grisogono
Instrumento XL
Bàsic Mercat

Tag Heuer
Monaco
Quars

Hamilton
Khaki Field Black
Quars

Sevenfriday
Automatic
Bàsic Mercat

Oris
Divers Sixty Five
Bàsic Mercat

Bell & Ross
Aeronavale
Bàsic Mercat
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Chopard
Racing GP Monaco
EDICIÓ ESPECIAL
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
Superocean 44
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Tag Heuer
Aquaracer
Blue Ceramic
Quars

Maurice Lacroix
Aikon Chrono
Mercat de l’Or

Alpina
Chronograph 4
Joieria Vasari

Chopard
Mille Miglia 2016
XL Race Edition
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Breitling
Avenger Hurricane
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Girard Perregaux
Competizione
Bàsic Mercat

Breitling
for Bentley
Midnight Carbon
EDICIÓ ESPECIAL
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant



Plata de primera ley desde 39€

L A  M AGIA  DE  R EGAL AR

AF QUARS 210X297.indd   1 16/11/16   11:36
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Swarovski, inspirant-se en la il·lusió
d'una galàxia de vidre, ha creat les
noves col·leccions per a aquest Nadal
amb una selecció de peces de moda
que aportaran un toc de lluminositat
a qualsevol look de festa. Els nous
braçalets Crystaldust, que represen-
ten el glamur tan propi de la marca,
són el complement perfecte de l’ele-
gància, estan fets amb Crystal Rocks,
els vidres d’Swarovski que embolca-
llen la peça atorgant-li un efecte tri-
dimensional al disseny.Amb vuit tons
de tendència, tant en la versió de bra-
çalet senzill com en el d’espiral, Crys-
taldust ofereix infinites combinacions
i superposicions.

D’altra banda, la col·lecció Fantas-
tic està inspirada en dissenys i figures
d’estrelles, sempre amb un toc propi
de glam-rock. Els vidres, en blanc i
negre, també estan en la línia del
concepte creatiu de la galàxia.

A la col·lecció Fizzy, les estrelles
continuen jugant un paper clau.
Peces delicades i elegants, ideals per
lluir durant el dia, a més de collars,
arracades, polseres i anells amb vidre
en pavès configuren aquesta pro-
posta.

Pel que fa als rellotges, la col·lecció
Crystalline es caracteritza per la
forma ovalada i innovadora de les
peces, que estan complementades
amb el seu anell circular interior inte-
grat per aproximadament 1.700 vi-
dres d’Swarovski. Estan disponibles
en plata, or, coure i color negre.

Swarovski
llum per il·luminar la festa

Punt de venda QUARS

SH
OP

JOIES
al màxim

Polsera
Crystaldust

Col·lecció
Fizzy

Col·lecció
Fantastic

Col·lecció Crystalline Oval

L’edició
nadalenca de 

Pandora
Pandora ha donat a llum
una edició especial i li-
mitada de Nadal feta
amb plata de 1a llei i zir-
conis ideals per lluir du-
rant les festes. El blau, el
to fred més hivernal i ca-
racterístic d’aquesta
època de l’any, és el pro-
tagonista dels dissenys
de nova col·lecció: les
diverses tonalitats són
ideals per acomiadar
l’any amb toc de gala.

També s’han concebut
peces en dos tons, que
combinen plata i or i que
es convertiran en tot un
amulet de protecció, a
més de ser una unió que
torna a ser plena ten-
dència. 
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MODA

al màxim

1. Abric rosa en llana. 2. Vestit estampat fl oral. 3. Vestit llarg en paillettes. 4. Armilla en pèl rosa. 5 i 6. Americana i pantalons en ratlles diplomàtiques. 7. Brusa rosa.
8 i 9. Brusa negra en gasa i faldilla llarga mikado. 10. Brusa estampada amb volants. 11. Pantalons negres en polipell. 12. Bossa de mà en pell negra. 13. Bossa de mà 
estampada en pell.

1

2

3

4 5

7

6

8

9

10

11

12

13

Punt de venda JAVIER SIMORRA
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al màxim

Més de 50 anys en el món de la moda tant 
per a home com per a dona.
Roba casual de diferents marques per a 
ambdós i vestits de núvia i festa.
Per als nuvis i acompanyants tenim un servei 
de personalització de vestits, americanes i 
pantalons sempre a la seva mida.

Confi gura el teu vestit escollint disseny, 
teixit i contrastos per gaudir d’una peça 
exclusiva.

Per a elles: vestits de núvia amb dissenys 
actuals i de tendència.
En festa, una col·lecció amb gran varietat 
d’estils i colors; des dels vestits de còctel 
més atrevits fi ns als més formals per 
a padrines de boda o qualsevol tipus 
d’esdeveniment important; en colors com el 
clàssic i elegant negre, vermell, blau, rosa... 
en gasa, pedreria i de guipur.

www.escribamoda.com

etern
estil

Punt de venda ESCRIBÀ MODA



Escribà Home
C/Major, 32 · La Seu d’Urgell · Tel.: +34 973 353 577

www.escribamoda.com

Escribà Dona
C/Major, 48 · La Seu d’Urgell · Tel.: +34 973 350 209



Fener Boulevard  ·  C/. Maria Pla, 1-19  ·  AD500 ANDORRA LA VELLA  ·   Tel.: +376 843 521  ·  empirefurs@gmail.com88

SH
OP

FURS

al màxim

1. Abric de visó black lama amb caputxa de linx. 2. Abric de xinxilla. 3. Abric de guineu de Groenlàndia. 4. Abric de guineu platejada. 5. Abric de visó en rosa. 6. Abric de 
visó en lila. 7. Jaqueta de visó en vermell. 8. Abric de visó black lama amb puny i coll de guineu platejada.

Punt de venda EMPIRE FURS

1

2

3

5

6

7

4

8



Fener Boulevard  ·  C/. Maria Pla, 1-19  ·  AD500 ANDORRA LA VELLA  ·   Tel.: +376 843 521  ·  empirefurs@gmail.com
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6 7 8

9

10

11

12
13

14
15

16 17
18 19

20 21 22 23

SH
OP

SHOES

al màxim

1. SENSO. Botí combinat en pell i ant. 2. SENSO. Botí en pell negra. 3. SENSO. Botí de xarol. 4. SENSO. Botí combinat en pell. 5. MENGHI. Bota alta d’aigua. 6. LORIBLU. Sneacker 
en botí. 7 i 8. SENSO. Sabates en pell negra amb detalls platejats. 9. SENSO. Sabata platejada amb polsera. 10. LORIBLU. Sandàlia de xarol amb aplicació daurada. 11. SENSO. 
Peep-toes en pell negra amb detalls platejats. 12. LOAKE. Botí marró d’ant. 13 i 14. HARRIS. Botins en pell 15. MALLONI. Sabata de pell amb cordills. 16, 17 I 18. HARRIS. 
Sneakers en pell. 19. VITTORIO SPERNANZONI. Sneaker en pell 20. VITTORIO SPERNANZONI. Sabata de vestir en pell negra. 21. LOAKE. Sabata de cordills en pell marró 22. VITTORIO 
SPERNANZONI. Sabata de cordills en pell negra. 23. HARRIS. Sneaker en pell.

Punt de venda REY SHOES

SH
OP

SHOES
1

SHOESSHOES
5
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TheSneakerOneTM

feel nothing but pleasure

AVDA. BONAVENTURA RIBERAYGUA - LOCAL 4  // AD500 ANDORRA LA VELLA // PRINCIPAT D'ANDORRA // T. 00 376 86 00 53

1. adidas-nmdxr1-primeknit-grey 2. asics-gel-lyte-v-gore-tex-red 3. nike-roshe-two-flyknit-hi-black-wmns
4. adidas-nmdxr1-primeknit-grey 5.asics-gel-lyte-v-christmas-pack-light-mint-wmns 6. nike-internationalist-mid-utility-wolf-grey

7. adidas-originals-zx-flux-gtx-olive 8. new-balance-wl1550ma-gold-pink 9. nike-air-force-1-high-07-lv8-wb
10. asics-gel-lyte-iii-mt-india-ink 11. nike-roshe-one-prm-dark-loden-wmns 12. nike-lunar-force-1-flyknit-flax-wheat



TheSneakerOneTM

feel nothing but pleasure
a

AVDA. BONAVENTURA RIBERAYGUA - LOCAL 4 
AD500 ANDORRA LA VELLA 

PRINCIPAT D'ANDORRA
T. 00 376 86 00 53
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SH
OP

DECO

al màxim

1 i 11. Figures de professions PARASTONE.  2,7,8 i 10 Peces de porcellana italiana pintades a mà amb fi let d’or.  3,6 i 9. Figures VERONESE. 4. Sucrer daurat UNION. 
5. Llum de porcellana PAVONE. 12. Gerro de porcellana PAVONE.

Punt de venda PAVONE Av. Meritxell, 43, local 5 Andorra la Vella

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Tres generacions de cuiners

Cuina de mercat

Restaurant gastronòmic

Sala privada amb reserva

www.cellerdentoni.com  •  Verge del Pilar, 4  •  AD500  •  Andorra la Vella  •  T +376 821252  •  info@cellerdentoni.com

cellerToni2015bo:Layout 2 18/11/2015 16:43 Página 1
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al màxim

-Es bull el topinambur fins
que estigui suau. Es processa
a la Thermomix amb tinta de
calamar, sal i es deixa una
consistència llisa. Es reserva.

-El pa de pessic es fa amb
120 g de farina d’ametlla i 25

g de farina normal, 200 g d’ou
sencer i 7 g de plàncton. Es
processa tot a la Thermomix i
es fica en sifó amb 2 càr-
regues de gas. Un cop llest es
posa en una barqueta petita
foradada per sota i es fica al
forn de microones 40 minuts.

-l’oli de cúrcuma: es mescla
oli d’oliva amb cúrcuma en
pols i s’envasa al buit, es fica
al vapor a 65 graus 10 mi-
nuts, es treu i es refreda.

-Per acabar, es marquen les
vieires a la planxa, es col·lo-

quen al plat i es posen uns
punts del puré de tinta, uns
grills de l’albercoc saltat si-
mulant el corall, el pa de pes-
sic de plàncton i es ruixa amb
una mica d’oli de cúrcuma,
Com a decoració es posa el
caviar d’alga i el fonoll de mar.

Vieires
a la planxa

Ingredients: 
vieires—3 unitats
Topinambur—10 g 
Fonoll de mar—5 g 
Caviar de wakame—5 g 
Pa de pessic de plàncton 
Albercoc—1 p
oli de cúrcuma—10 g

Restaurant ÉS ANDORRA
Park Hotel
C/ de les Canals, 24
AndorrA lA vEllA
Tel.: +376 877 877

Equip humà
de l’Andorra
Park Hotel

La recepta del
Marc Mora, xef
del restaurant
És Andorra

98
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FISAN presenta l’esperada edi-
ció limitada dels seus pernils de
gla gran reserva. Una exclusiva
selecció de tan sols 55 pernils
elegits des de la seva criança i
curats al llarg de més de 60
mesos en cellers naturals amb
poca llum, escàs soroll, molt de
compte i grans dosis de pacièn-
cia. I que corresponen a
l’anyada del 2012, considerada
una de les de més qualitat i
aprofitament del porc ibèric de
gla Fisan.
Tot això ha propiciat que en el
seu tast, aquest pernil de gla
tingui un color viu i una aroma
intensa. Tons de fruits secs, pro-
fund en boca amb notes dolces.
Amb una textura suau i sucosa.
L’edició limitada del 2012 es
presenta, a més, en un packa-
ging de luxe: un elegant estoig
amb calaix que inclou un gani-
vet de pernil, unes pinces i un
davantal.

THE CIGAR SHOP
Fumar-se un havà significa molt
més que expulsar fum: és sentir
i apreciar-ne les aromes, el
sabor, contemplar les formes
del fum, en una mena de ritual
personal. Percebre tots els ma-
tisos i gradacions, tal com de-
gustar un bon àpat o una bona
beguda. Tota l’experiència pen-
sada per als cinc sentits que re-
presenta per als fumadors
gaudir d’un cigar es pot viure a
The Cigar Shop, una de les
caves més grans d’Europa. L’es-
tabliment de referència en el
món dels tabacs i els cigars a
Andorra, amb més de 4.500 re-
ferències, disposa d’una sala de
fumadors adequada a la nor-
mativa vigent on els clients
poden degustar amb calma el
sabor del fum.

GU
R

MET

al màxim

Un plaer per als
sentits

Distribuït per 
ESTABLIMENTS VIDAL i
CARNS I CONSERVES TROTA

Av. Meritxell, 40
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GIN G’VINE
És la primera ginebra elabo-

rada d’alcohols neutres de
raïm i també de la flor del

raïm. Està feta amb vuit es-
tranyes i fresques fruites

botàniques, seleccionades i
escollides, com les arrels del

gingebre, la regalèssia, el
cardamom verd, l’escorça de

càssia o el coriandre. 

Distribuït per ESTABLIMENTS VIDAL i HOTELCO

STÖLZE 
Equilibri, funcionalitat i proporcions esti-
litzades caracteritzen la sèrie Exquisit. És

extremament resistent i estèticament ele-
gant. Sinònim d’innovació i qualitat, amb

tècniques modernes de fabricació s’acon-
segueixen acurades sèries de cristall per

al món del vi, caves i xampanys. Cristalle-
ria sense plom, té una excel·lent brillantor

i alta resistència als trencaments i al
rentavaixella. 

ROM CLEMENT V. S. O. P.
Un rom agrícola amb deno-
minació d’origen AOC Mar-
tinique i amb un mínim de
quatre anys de criança en

barrils de roure de 180 litres
de capacitat, el primer any

en bótes franceses i la resta
en bótes de bourbon de Ken-
tucky. Té una graduació alco-

hòlica del 40% i ofereix un
final en boca amb notes de

fusta i tabac. 

GIN GENEROUS
Aquesta no és només una ginebra, és la

quinta essència de l’art de la destil·lació. En
una ampolla de vidre blanc de disseny ele-

gant, és una beguda rica en múltiples essèn-
cies, a base d’ingredients naturals: citrus,
rosa, baies, taronges de sang, pebre gris,

baies de saüc, llimona, gingebre... Té un inici
molt fresc al nas i un generós ram de sabors
cítrics, on les aromes estan en perfecta har-

monia amb el picant. 

REFREDADOR DE VI CV6
Amb capacitat per a sis am-
polles, es pot emprar com a
dispensador de vi per copes
emprant el conjunt amb els

dispensadors unitaris. De
Cave Vinum (25 cm d’alt;

100 d’ample i 18 de prof.). 

GIN NORDES
La ginebra gallega Nordes s’inspira en la

bellesa i la singularitat de cada floc de neu
per crear una edició especial, amb tres dis-

senys diferents. És un producte elaborat mit-
jançant un procés lent i molt cuidat que es
diferencia pel seu caràcter fresc i aromàtic.

Un destil·lat únic, amb aportacions víniques,
macerat amb botànics silvestres gallecs com

el llorer, la sàlvia o la salicòrnia.
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LA VICALANDA RESERVA
Fet amb el millor raïm de vinyes plantades
amb el sistema tradicional de la Rioja i de

més de 35 anys. És un vi fet amb fer-
mentació malolàctica en bótes, on ha envellit
durant 14 mesos. Vi molt carnós, potent i es-

tructurat, és l’acompanyant perfecte de les
carns, formatges curats, pernil i carn de caça.

Distribuït per ESTABLIMENTS VIDAL

VIÑAS DE ANNA BLANC DE BLANCS
Aquest vi combina la intensitat afruitada de la varietat
chardonnay amb la riquesa d’aromes florals del raïm

moscato. En boca és un vi intens amb notes de fruites
madures i tropicals, amb un final fresc i cítric. És un

gran complement de plats amb carn blanca, peix,
marisc, pasta i arròs. Acompanya també perfectament

cuines asiàtiques, com la japonesa i la tailandesa.

CAVA ANNA BLANC DE BLANCS
Aquest blanc de blancs és un cava molt gas-
tronòmic i un gran aliat per acompanyar el menú
des del principi fins al final: casa perfectament
amb entrants, verdures, peix, marisc, carn i postres.
De nou compta amb la combinació reeixida del
raïm chardonnay amb les tres varietats més carac-
terístiques i mediterrànies de la DO cava:
macabeu, xarel·lo i parellada. La vivacitat, la frescor
i la fruitositat d’Anna s’enriqueixen amb una cri-
ança en caves de més de 15 mesos.

SH
OP

DRINK

al màxim

GIN VOORTREKKER
Una ginebra elaborada després d’una complexa combi-
nació de destil·lacions, botàniques i maceracions que la

fan única al món. La seva base està feta de blat selec-
cionat que es destil·la tres cops en alambins de coure
de 200 litres fets a mà. Està formulada amb vuit ele-

ments botànics (ginebre holandès, vainilla, gingebre, re-
galèssia, coriandre, arrel d’angèlica, una mica de pell de

llimona i el suc de taronges sud-africanes naturals), fet
que li confereix un caràcter molt personal. 

GRAN PLUS ULTRA PINOT NOIR
Tradició i innovació des del 1551. L’exclusivi-

tat d’aquesta varietat de cava és un home-
natge a l’esperit pioner de Codorniu, que ha

donat a llum un producte atrevit, elegant i de
precisos tons cirera clar. El raïm pinot noir es

cria únicament en 5 o 6 vinyes pròpies, les
més antigues d’Espanya. Aquesta és una

excel·lent opció per acompanyar aperitius
consistents, arrossos de peix o peix blau.

VIÑA POMAL RESERVA 106 BARRICAS
Aquesta edició limitada és un homenatge a la històrica
anyada 2010, qualificada d’excel·lent pel consell regu-

lador de la DO Rioja. De color cirera amb un rivet grana,
és un producte de sabor potent i saborós al paladar,

que resulta un complement ideal per a plats de cullera,
carns a la brasa i formatges curats.
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ANDORRA PARK HOTEL
www.andorraparkhotel.com
Tel.: +376 877 777

AUTOMÒBILS PYRÉNÉES
www.pyrenees.ad
Tel.: +376 880 700

ART ARETE
www.artarete.com
Tel.: +376 805 555

BÀSIC MERCAT
www.basicmercat.com
basicmercat@grg.ad
Tel.: +376 885 110

CELLER D’EN TONI
Tel.: +376 821 252
info@cellerdentoni.com

CIGARSHOP
www.thecigarshop.ad
thecigarshop@andorra.ad
Tel.: +376 826 515

CODORNIU
www.codorniu.com

CRÈDIT ANDORRÀ
www.creditandorra.ad

EIX IMMOBILIARI
info@eiximmobiliari.com
Tel.: +376 8740 050

EMPIRE FURS
Tel.: +376 843 521

ESCRIBÀ MODA
www.escribamoda.com
Tel.: +0034 973 350209

973 353577

ESTABLIMENTS VIDAL
www.vidal.ad
Tel.: +376 720 700

FISAN
www.fisan.es

FUNDACIÓ MUNTANYENCS
PER L'HIMÀLAIA
www.mount4him.org

FUNDACIÓ VALENTÍ CLAVEROL
www.fundacioclaverol.com
Tel.: +376 807 103
info@mount4him.org
Tel.: +376 873 851

GALOBARDAS
Tel.: +376 875 757

GUCCI
www.gucci.com

GUESS
www.guess.com

HAMILTON
www.hamiltonwatch.com

HOTELCO
www.hotelco.ad
Tel.: +376 720710

IMMOBILIÀRIA SUPERIOR
www.immobiliariasuperior.com
Tel.: +376 808 080

JAVIER SIMORRA
www.javiersimorra.com

LONGINES
www.longines.com

LOTTUSSE
www.lottusse.com
Tel.: +376 822 362

MEPHISTO SHOP
galycentre@andorra.ad
Tel.: +376 862 740

MERCAT DEL DIAMANT
www.mercatdeldiamant.com
mercatdeldiamant@grg.ad
Tel.: +376 800 630

MERCAT DE L’OR
www.mercatdelor.com
mercatdelor@andorra.ad
Tel.: +376 806 470

MUSEU DEL TABAC
www.museudeltabac.com
Tel.: +376 741 545

PANDORA
www.pandora.net
www.pandorashop.es

PASTEUR ÒPTICS
www.opticapasteur.com
info@opticapasteur.com
Tel.: +376 760 606

QUARS
www.quarsandorra.com
Escaldes.
Tel.: +376 874 934
Megastore.
Tel.: +376 874 939.
Pas de la Casa.
Tel.: +376 874 938.

REY SHOES
www.reyshoes.com
Tel.: +376 726 403

SPACE BY NEREA AIXÀS
www.nereaaixas.com
Tel.: +376 869 595

SUÏSSA JOIERS
www.suissajoiers.com
Tel.: +376 806 350

SWAROVSKI
www.swarovski.com

TAG HEUER
www.tagheuer.com

THESNEAKERONE
Tel.: +376 860 053

TOUS
www.tous.com
Tel.: +376 865 767

VASARI
www.joyeriavasari.com
Tel.: +376 807 475

VIATGES EMOCIONS
www.viatgesemocions.ad
Tel.: +376 806 006
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