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2008 Leo Pizzo (Suissa Joiers) 2009 Vasari 2010 Pasquale Bruni (Mercat del Diamant)

2011 Vasari 2012 Mikimoto (Bàsic Mercat) 2013 Pasquale Bruni (Mercat del Diamant)

2014 Ole Lynggaard (Mercat del Diamant) 2015 Chopard (Bàsic Mercat) 2016 Messika (Bàsic Mercat)
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Red      Code
Convertit en un bàsic (quasi) a l’altura del sempre 
etern negre, el vermell guanya punts per convertir-se 
en el to d’aquest hivern.
Ens referim a un color que aixeca passions i que 
inspira molts disenyadors.
Es porta en format total look. Per al dia 
amb conjunts de dues peces, panta-
lons + jersei de llana, com proposa 
Max Mara, mentre que els favorits 
per a la nit són vestits llargs i 
�uids. Els complements també 
es tenyeixen completament 
de vermell, per 
això no veiem 
millor opció que 
invertir en unes sti-

lettos, si ets de les 
que mai baixen dels 
talons; unes mules 
o un botí, si pel 
contrari preferei-
xes gaudir dels 
avantatges de les 
sabates planes.
Aquesta temporada sí 
o sí has de posar un toc 
de rouge en els teus 
looks.
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Vasari

Gucci

Gucci

Fred

Balenciaga

Dior

Givenchy

Max Mara





Inspirat pel mític regne de Shamballa a l’Himàlaia, Shamballa Jewels 
fusiona la �loso�a oriental amb les tradicions de disseny nòrdic, tot 
incorporant antics símbols i icones en els seus dissenys, per encoratjar 
les persones a viure la vida amb un propòsit, a través de les virtuts de 
l’amor, l’alegria, la compassió i la saviesa. 
Durant més d’una dècada, Shamballa Jewels s’ha dedicat a crear jo-
ieria singular. De la mà dels seus fundadors, els germans Mads i Mikel 
Kornerup, s’ha apostat per unes peces d’alta qualitat extremadament 
personals, per a homes i dones que són valents i curiosos per natura-
lesa. Persones a la recerca d’experiències que van molt més enllà del 
simple luxe. 
Aclamada com una icona moderna, la primera polsera Shamballa 
Jewels va ser una peça personalitzada per a l’empresari musical Jay-Z. 
Inspirada en el mala budista, aquest braçalet de macramé es va crear 
amb denes d’or de 18K que portaven gravat el logotip de Jay-Z, les seves 
inicials i el seu signe zodiacal, un braçalet únic i personal que podria 
gaudir per sempre. 
Mai abans s’havien vist joies singulars amb una informalitat tan re�na-
da, oferint alhora un nivell tan alt de personalització.
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La història de Shamballa Jewels

18 Disponibles a MERCAT DEL DIAMANT
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Perquè els raigs del sol brillen amb 
una força i un encant especial a 
l’hivern, és el moment perfecte 
per fer-se amb un parell d’ulle-
res d’aquesta temporada. Podem 
enyo rar els dies de sorra i sol, però 
els mesos més freds són plens 
d’encant. Per tot això, les ulleres de 
sol també són per a l’hivern. Busca 
el teu parell a Òptiques Pasteur.
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Gucci

Chanel

Gucci

Prada

Roberto Caballi

Miu Miu

Dolce & Gabbana

Emilio Pucci

Bulgari

Dolce & Gabbana

Emporio Armani

Tom Ford

Moncler

Prada

Sol
d’hivern

Disponibles a ÒPTIQUES PASTEUR





Aquest any, Shamballa Jewels ha iniciat un 
nou capítol amb la campanya The Spirit of 

Shamballa, que compta amb l’actor danès 
Pilou Asbæk. La seva cara us resultarà fami-
liar als que seguiu sèries tan rellevants com 
Borgen i Joc de trons, on dona vida a Euron 
Greyjoy, un dels malànimes de la sèrie. Re-
alitzada pels fotògrafs Cooper & Gorfer, la 
campanya pretén posar en valor les bones 
virtuts que inspiren les peces de la marca: 
l’amor, l’alegria, la compassió i la saviesa. A 
la nova imatge de Shamballa Jewels, Cooper 
& Gorfer han plasmat artísticament la saviesa 
a través d’una paleta de colors foscos i alho-
ra càlids. Guarnit amb joies i altres símbols 
colorits, Pilou Asbæk és el centre d’atenció, ja 
que suggereix saviesa a l’univers oníric creat 
pel talentós duo.

Què en pensa de les joies de Shamballa?
Per a mi, Shamballa Jewels representa 
l’estètica, la �loso�a i la qualitat, en la 
seva joieria, però també en l’univers en 
què aquesta joieria viu, on hi ha molt més 
que bons materials. Aquests tres valors 
són importants, ja que també són presents 
en la meva vida professional i en la feina 
que faig. És important per a mi que els tres 
estiguin representats en els projectes en 
què participo, i per això vaig pensar que 
aquesta campanya i la col·laboració entre 
Shamballa Jewels, els fotògrafs artístics 
Cooper & Gorfer i jo mateix seria una bona 
combinació.

Quina és la seva opinió sobre la joieria 
masculina i quina és la seva relació per-
sonal amb la joieria?
Personalment, com a home, no tinc por de 
portar joies i sempre he fet servir polseres 
amb icones que són signi�catives per a mi. 
M’han ensenyat que és més que accepta-
ble ser conscient d’un mateix i del teu art 

personal, per la qual cosa em sembla molt 
natural portar joies, com una part de mi, 
de la meva personalitat i estil.

Quines són les seves peces preferides de 
Shamballa Jewels i com les utilitza?
Em vaig enamorar de la interpretació mo-
derna del clàssic braçalet Shamballa, el 
Lock Bracelet i, personalment, m’agrada 
combinar-la amb el braçalet sense ma-
cramé, el de denes més petites, preferible-
ment en una combinació de verd, blau i 
negre.

Entrevista a Pilou Asbæk

‘The Spirit
of Shamballa 

making of’
L’actor danès llueix la daga Laughing Skull 
Phurpa, peça principal de la col·lecció.
La campanya mira de trametre una sensació 
de misticisme oriental amb un ambient que 
irradia profunditat, tot captivant la vostra aten-
ció per proposar-vos de mirar amb atenció i 
explorar el que hi ha dins i fora. Cada vegada 
que ho feu, descobrireu alguna cosa nova, en 
un viatge cap al veritable esperit de Shamba-
lla Jewels.
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JÚLIA GTX EXTRÊME
Tractament facial global que incorpora l’última novetat 
en tecnologia cosmètica, The Cosmetic Drone™, que 
permet actuar amb extrema precisió a les zones exac-
tes on més es necessita. Formulat amb els millors 
actius del moment, entre els quals destaquen el seu 
potent còctel de pèptids, l’àcid hialurònic hidrolitzat, 
la perla negra de Tahití, la pols de diamant i l’extracte 
de caviar, que actuen de forma sinèrgica per aconse-
guir uns resultats sorprenents.

LA PRAIRIE – SKIN CAVIAR 
LUXE CREAM
Aquesta fantàstica crema és llegendària. 
Skin Caviar Luxe Cream és una experièn-
cia magní�ca per assaborir cada dia. El 
fenomen revitalitzant i refermant del nu-
tritiu extracte de caviar ajuda a potenciar 
els contorns naturals i millora en gran 
manera l’aspecte d’elasticitat i el to de la 
pell. Les exclusives proteïnes proporcio-
nen una suavitat setinada transformado-
ra i una textura sedosa. Aporta fermesa 
i realça la pell. Els resultats duren per 
sempre.

CRÈME DE LA MER
Nascuda del mar, la llegendària Crème de 
la Mer té el poder de transformar la pell. En 
poc temps millora la seva fermesa; les línies 
d’expressió, les arrugues i els porus es fan 
menys visibles, i la pell ofereix una aparença 
pràcticament rejovenida. Fins i tot les pells 
més seques es veuen renovades i rejovenides. 
El Miracle Broth™, ric en nutrients, cor dels 
profunds poders de transformació de La Mer, 
hidrata, calma i aporta lluminositat a la pell.

VALMONT – PRIME RENEWING
Aquest tractament d’embelliment revela instantàniament la vitalitat 
d’una pell sana, i millora dia rere dia l’aspecte del cutis. Màscara 
crema untuosa i no greixosa, de textura molt �na, PRIME RENEWING 
PACK allisa i relaxa les faccions immediatament. En tan sols uns mi-
nuts, aquest tractament actua com una nit de son reparador, propor-
cionant un cutis radiant i sense impureses. La pell queda suau, fresca 
i visiblement llisa.

NATURA BISSÉ DIAMOND CREAM
La seva textura rica i sedosa embolcalla la 
teva pell, satisfent totes i cadascuna de les 
seves necessitats. Una incomparable combi-
nació de potents principis actius omple la teva 
pell d’energia. Combat les arrugues i proporci-
ona elasticitat i fermesa, �ns i tot en les pells 
més seques i danyades. El seu efecte lífting és 
visible des del primer dia d’ús.

V.I.B. Very Important Beauty
Dona-li l’exquisidesa absoluta a la teva pell,

s’ho mereix!
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Vestit �oral Gucci

1 2
Boina en pell Dior

Abric de
borreguet
Max Mara

3
Rellotge
Code Coco
Chanel

4

Jerseid’estil
alpí Loewe

6

Botí mitjó
de punta a�lada
Balenciaga

5

Pantalons
Zara

7

Arracades
Move Addiction
Messika

8

Ulleres
Dolce Gabbana

9

Bossa de mà Capucines
Louis Vuitton

10

Deu anys són els que fa que compartim moda 
i 10 peces són les que hem triat per viure un 
hivern a l’última. Et proposem el renéixer de 
la boina, les arracades que porta Gigi Hadid, 
el botí mitjó que triomfa en colors vibrants, la 
bossa de mà amb pèl de visó, el vestit amb 
print �oral que no pot faltar en el teu arma-
ri, el rellotge perfecte per al teu canell, l’abric 
ted dy bear de rabiosa actualitat, els panta-
lons de príncep de Gal·les més buscats i low 

cost, el jersei de llana que conquista l’street 

style i les ulleres, el complement que no pots 
perdre de vista!

amx
Imprescindibles
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‘IMATGES PER TOCAR’ és la mostra que �ns 
al 28 de gener s’exposa al Museu del Tabac. 
Es tracta de 18 fotogra�es dotades de relleu 
signades per Juan Torre, fotògraf que a partir 
d’una malaltia que li provoca ceguera ha tro-
bat la necessitat de mostrar la fotogra�a als 
invidents.
Són molts els casos d’artistes i professionals 
que per un accident o malaltia es veuen obli-
gats a guardar l’eina de treball i abandonar 
la seva passió i modalitat de vida. L’eina de 
Juan Torre era la càmera de fer fotos i la ma-
laltia, la síndrome de Bechet, que actualment 
li concedeix un 6% de visió només a l’ull es-
querre.
Imatges per tocar és un projecte de supera-
ció, un desa�ament, un èxit per a Juan Torre. 
Una nova manera que, fruit de l’avançament 
tecnològic, permet veure i apropar-se a la fo-
togra�a amb el sentit del tacte.
La fotogra�a és un art que ens transmet una 
idea, un moment o un sentiment gràcies a 
una imatge estàtica que ens entra per la vis-
ta. Això suposa una barrera per a les perso-
nes invidents o amb visibilitat reduïda, una 
barrera que no és fàcil de superar. 
Amb Imatges per tocar el Museu del Tabac 
vol mostrar com la imatge es torna forma, i 
la forma fa possible la conversa davant d’una 
fotogra�a entre invidents i no invidents; entre 
els que tenen una bona visió i els que tenen 
una visibilitat reduïda. La mostra amb 18 re-
trats d’artistes com Miguel Ríos, Luz Casal, 
Sole Giménez, Luis Eduardo Aute i Martirio, 
entre d’altres, amb els quals el Museu del Ta-
bac vol obrir les portes a l’art accessible in-
tegrant les persones amb diversitat funcional 
i oferint la possibilitat al públic en general de 
sensibilitzar-se i d’experimentar les sensaci-
ons d’una persona invident.

Imatges
per tocar
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MUSEU DEL TABAC
Antiga Fàbrica Reig
C/ Doctor Palau, 17
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 741 545
info@museudeltabac.com
www.museudeltabac.com

HORARIS:
Desembre: de dimarts a divendres de 9 a 19 h
 Dissabte de 10 a 20 h
 Diumenge de 10 a 14.30 h

Gener: de dimarts a divendres de 9 a 18.30 h
 Dissabte de 10 a 20 h
 Diumenge de 10 a 14.30 h
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Perfectament genial: Metro Neomatik 39 sil-

vercut amb la seva esfera rodiada i acabat 
setinat. Inherentment elegant, molt compost i 
elaborat per experts rellotgers.
Tangente per a entesos: aquest rellotge per a 
cavallers està equipat amb el calibre automà-
tic ultraprim Nomos del futur, DUW 3001, un 
company compost per a la vida quotidiana.
Nomos s’enorgulleix d’anomenar Glashütte 
casa seva: una petita ciutat entre boscos i 
turons, al sud de Berlín i prop de Dresden, 
situada a les muntanyes orientals d’Ore. Els 
rellotges fets aquí són famosos i els rellotgers 
també estan entre els millors del gremi.
A Glashütte s’han fet rellotges des de fa més 
de 170 anys. Aquí hi ha una tradició que és 
difícil de trobar en cap altre lloc del món.
Només la designació d’uns quants productes 
arreu del món està tan estrictament protegida 
com els rellotges de Glashütte. Per ressaltar 
els estrictes estàndards de qualitat d’aques-
ta ciutat única, la denominació Glashütte es 

va col·locar sota una protecció especial.
Fundat per Roland Schwertner el 1990, avui 
Nomos Glashütte és el major fabricant de 
rellotges mecànics a Alemanya: ningú pro-
dueix més rellotges que aquesta companyia. 
Potser perquè hi ha tantes coses especials 
sobre ells.
El març del 2014 es va donar a conèixer una 
sensació: el cor del calibre d’un rellotge, dis-
senyat i construït per Nomos Glashütte. Al 
món de la rellotgeria es coneix també com 
a escapament: a Nomos Glashütte es diu 
swing system.
Als tallers de rellotgeria a l’edi�ci de crono-
metria, al capdamunt de la vall, es pot obser-
var que la major part del treball es fa a mà. 
El següent nivell de rellotgeria de Nomos Glas-
hütte: a més de la famosa col·lecció de rellot-
ges d’acer inoxidable, la companyia fabrica la 
seva pròpia sèrie d’alta rellotgeria en or des 
del 2013. Cadascuna d’aquestes peces és 
una veritable obra d’art.

Essència alemanya
AT WORK
Especialment indicat per a l’o�cina

Rellotges grans i totalment nous que se 
centren en l’essencial sense renunciar 
a l’estil ni a la precisió. Són ideals per 
a aquells que passen la major part del 
temps a l’o�cina o en viatges de negocis, 
en comptes d’alta mar o pilotant un avió. 
Professionals que vesteixen millor que el 
seu cap, si és que en tenen.
Perfectament genial: el model Metro Ne-
omatik 39 silvercut, amb esfera rodiada i 
acabat setinat, és la culminació de la so-
brietat, l’elegància i l’excel·lència gràcies a 
la tasca artesanal dels experts rellotgers.
Tangente, el rellotge dels experts, està 
equipat amb el calibre ultrafí del futur: 
DUW 3001 de Nomos. Aquest rellotge és 
un accessori que l’acompanyarà en el seu 
dia a dia.

Disponibles a JOIERIA VASARI

NOMOS GLASHÜTTE
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Com en una nit oberta, el blau adquireix el seu matís més proper però 
alhora distant al negre. Però segons la llum de la ciutat envaeix aquest 
mantell blau, i dona la benvinguda a matisos més clars Azzaro en la seva 
última col·lecció, amb degradats a les joies �ns que, de sobte, apareix una 
nota de llum, diguem-li estrella o brillant.

Blau cobalt
o el triomf dels safirs

Disponibles a VASARI

Anell 
Contemporánea
Or blanc, sa�rs i 
diamants

Arracades 
Contemporánea
Or blanc, sa�rs i 
perles tahitianes

Anell 
Contemporánea
Or blanc, sa�rs i 
diamants

Collaret
Contemporánea
Perles, sa�rs i 
diamants

Agulla
Tattoo
Or blanc, sa�rs i 
diamants

Arracades
Tattoo
Or blanc, sa�rs i 
diamants

Botons de puny
Contemporánea
Or groc i lapislàtzuli

Az
za

ro

Az
za

ro
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Aquests models d’acer estan disponibles en execucions de 3 agulles i calendari (caixes de 41 i 43 mm de diàmetre) i cronògraf (caixes de 42 i 44 mm 
de diàmetre). Aquest últim indica hores, minuts i segons, i compta amb un comptador de 30 minuts a les 3 hores, un comptador de 12 hores a les 9 
hores i un comptador de 60 segons al centre. A cada model, el maneig es veu facilitat per mitjà de la corona electrònica, mentre l’indicador EOL permet 
anticipar la � de vida útil de la pila. Els models de la col·lecció Conquest V.H.P. exhibeixen esferes de color blau, carbó, platejat o negre. Un braçalet 
d’acer amb sivella desplegable de seguretat complementa aquesta peça d’excepció.

         Longines

Conquest V.H.P.
Basant-se en la seva llarga experiència en l’àmbit del quars, 
Longines reinterpreta un dels seus èxits dels anys 80. Amb el 
Conquest V.H.P. (Very High Precision), torna a una tecnologia 
de la qual és pionera i experta, en particular en matèria de 
cronometratge. La nova col·lecció es va presentar a l’Obser-
vatori de Neuchâtel, on es va obtenir, el 1954, la certi�cació 
del primer rellotge de quars desenvolupat per la marca i que 
va aconseguir la precisió atòmica. En l’era dels rellotges con-
nectats -però sense els seus inconvenients-, el Conquest V.H.P. 
constitueix un nou punt culminant en l’àmbit del quars, com-
binant ultraprecisió, alta tecnologia i esperit esportiu, sota el 
signe de l’elegància especí�ca de la marca.

Longines manté amb el quars una història plena d’innovacions 
i proeses tècniques. El 1954, la marca desenvolupa un pri-
mer rellotge de quars que aviat batrà una impressionant sèrie 
de rècords de precisió a l’Observatori de Neuchâtel i equiparà 
l’emblemàtic Chronocinégines, instrument precursor en l’àmbit 
del cronometratge, ja que proporciona als jutges una pel·lícula 
que inclou una sèrie de preses a 1 / 100º de segon perquè 
puguin seguir el moviment dels atletes en passar per la línia 
de meta. Les competències tecnològiques porten Longines a 
presentar el 1969 l’Ultra Quartz, primer rellotge de polsera de 
quars concebut per a ser produït en sèrie. El 1984, Longines va 
fer un enorme pas endavant en presentar el calibre de quars 
que equipa el Conquest V.H.P., moviment que va aconseguir un 
rècord de precisió en aquella època.

D’acord amb aquests �tes històriques, la marca del rellotge 
de sorra amb ales presenta avui en dia el seu nou Conquest 
V.H.P., dotat d’un moviment desenvolupat en exclusiva per 
ETA per Longines. Aquest moviment es distingeix per la seva 
altíssima precisió per a un rellotge analògic (± 5 s / any) i la 
seva capacitat de reinicialitzar les agulles després d’un cop o 
una exposició a un camp magnètic, mitjançant el sistema DPR 
(detecció de la posició dels rodatges). Avantatges que li con-
fereixen segurament la quali�cació de moviment excepcional, 
a les quals cal afegir una pila de llarga durada, així com un 
calendari perpetu. En el més pur estil Conquest, línia esportiva 
per excel·lència, aquest excepcional rellotge combina alta tec-
nicitat i estètica dinàmica. A la seva manera, i davant els rellot-
ges connectats dels quals no té els inconvenients de recàrrega 
de bateria o d’ones, el Conquest V.H.P. es posiciona com el 
símbol de la precisió extrema.

L’auge del quars

Conquest

V.H.P. Chrono
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Disponibles a SUISSA JOIERS
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1. Rado True Blaze (dissenyat per Samuel 
Amoia). Una edició limitada de sols 1.001 
unitats, constitueix tot un homenatge al luxe i 
al glamur. Aquest rellotge, amb caixa de cerà-
mica de plasma d’alta tecnologia de 40 mm, 
enlluerna com una autèntica bola de miralls 
el canell del portador. L’esfera sembla haver 
estat coberta completament per una capa de 
platejades esquerdes metàl·liques, conver-
tint-la en una autèntica explosió de lluentor. 

2. Rado True Cyclo (dissenyat per Philippe 
Nigro). Gràcies a una harmoniosa mescla de 
superfícies de color negre mat i platejades, 
el True Cyclo impressiona pel seu disseny 
delicat i sobri. L’esfera platejada és cònca-
va, presenta un acabat setinat i inclou una 
�nestra rodona per a la data situada a les 
sis en punt. Les agulles, el logotip i els índexs 
arrodonits i rebaixats són d’un color gris que 
provoca un lleuger contrast, la qual cosa con-
verteix aquest rellotge en tot un exemple de 
senzillesa i atenció al detall.

Rado és una marca mundialment coneguda, famosa pel seu disseny innovador i la utilització de materials revolu-
cionaris per crear alguns dels rellotges més duradors del món. Des de la seva fundació a Lengnau (Suïssa), Rado 
ha demostrat un esperit pioner, reflectit en la filosofia de la marca: “Si podem imaginar-ho, podem fer-ho”, plena-
ment vigent avui dia.

3. Rado True Face (dissenyat per Oskar Zie-
ta). El to neutre de l’acabat setinat de la caixa 
i el braçalet de ceràmica d’alta tecnologia de 
color gris mat creen un harmoniós contrast 
amb la part central del rellotge: la brillant 
esfera metàl·lica. El True Face és una prolon-
gació natural d’altres creacions d’Oskar Zieta 
basades en l’acer inoxidable polit.

4. Rado True Phospho (dissenyat per Augus-
tin Scott de Martinville, Grégoire Jeanmo-
nod i Elric Petit - Equip Big-Game). Amb 
una caixa de ceràmica d’alta tecnologia de 
color negre mat de 40 mm i un braçalet a joc, 
és l’essència del minimalisme però incorpo-
rant elements inesperats i atractius. L’esfera 
de llautó negre està perforada i permet veure 
el mecanisme automàtic de rellotgeria suïssa 
a través dels forats. Les puntes de l’agulla 
horària i la minutera estan banyades amb 
Super-LumiNova, mentre que la secundà-
ria està completament recoberta d’aquesta 
substància fosforescent.

5. Rado True Shadow (dissenyat per Kunihiko 
Morinaga). El True Shadow és un rellotge 
d’edició limitada amb un elegant aspecte 
i d’alta tecnologia. L’esfera s’enfosqueix en 
exposar-la a la llum. No obstant això, quan 
s’oculta el sol, l’esfera es difumina progres-
sivament, passant per tons grisos, �ns a 
tornar-se transparent completament, la qual 
cosa permet contemplar el palpitant meca-
nisme de rellotgeria suïssa del seu interior.

6. Rado True Stratum (dissenyat per Rainer 
Mutsch). L’esfera negra presenta un subtil 
disseny amb una sèrie de graons descen-
dents i asimètrics que ressalten la tridimen-
sionalitat de la superfície còncava. Aquests 
elements combinats amb la placa ovalada i 
lleugerament elevada del logotip, doten de 
textura l’esfera, que, d’una altra forma, seria 
monocromàtica i llisa. L’agulla horària i la mi-
nutera rodiades, juntament amb la secundà-
ria groga, aporten una pinzellada de color i 
faciliten la lectura de l’hora.
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La col·lecció Rado True creix gràcies a una exclusiva sèrie de sis rellotges d’edició limitada creats en col·labora-
ció amb famosos dissenyadors de tot el món, que aporten la seva particular visió a aquesta família de rellotges:

      Rado
True Designers

Disponibles a SUISSA JOIERS
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Hamilton compta amb un prestigiós historial de servei a l’aviació, a la 
qual ha ofert eines de cabina essencials per a pilots i copilots des de 
l’inici d’aquesta indústria. Els rellotges són un element essencial per 
volar, ja que tot depèn de la precisió del cronometratge. Fins i tot els 
pilots moderns necessiten un rellotge �able per con�rmar les lectures 
del seu panell d’instruments digitals.
L’estreta relació de Hamilton amb l’univers de l’aviació es remunta als 
primers anys de la seva història. Després de forjar la seva reputació 
en matèria de precisió amb els seus rellotges ferroviaris, Hamilton va 
començar a crear rellotges per a pilots. Des de llavors, Hamilton ha 
aconseguit �tes signi�catives de manera regular. El 1918, els rellotges 
Hamilton van ser triats com els cronometradors o�cials dels primers 
vols del servei de correu aeri dels Estats Units entre Washington, Fi-
ladèl�a i Nova York. I el 1926, un rellotge Hamilton va cronometrar el 
primer vol al Pol Nord. A la dècada del 1930, la reputació de Hamilton 
com a productor de rellotges d’aviació va portar la marca a conver-
tir-se en el rellotge o�cial de les quatre grans aerolínies dels Estats 
Units, així com en el cronometrador o�cial del primer servei de costa 
a costa entre Nova York i San Francisco. Des de llavors, Hamilton ha 
desenvolupat i mantingut col·laboracions amb esquadrons militars, 
serveis de rescat, equips de demostració i pilots acrobàtics de tot el 
món.
El 2017, Hamilton es va convertir en el cronometrador o�cial de la 
Red Bull Air Race, la nova dimensió de l’esport del motor. En aquest 
campionat preval la velocitat i la precisió, i requereix un cronometratge 
summament precís. Els pilots utilitzen els avions més ràpids, àgils i 
lleugers per volar a alta velocitat en pistes aèries a baix nivell. Amb 
aquesta col·laboració, Hamilton se situa a l’avantguarda del sector 
més emocionant de l’aviació.
I igual que Hamilton sempre ha estat lligat al món de l’aviació, el 
pilot Juan Velarde ha dedicat gran part de la seva vida i tota la seva 
carrera a la seva passió per volar. Velarde va començar a pilotar avions 
sense motor durant la seva adolescència i va realitzar el primer vol en 

Hamilton
100 anys en l’aviació
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solitari als 16 anys. El 1999 es va iniciar en les acrobàcies aèries, i 
ha ajudat l’equip espanyol a aconseguir nombroses medalles. També 
ha guanyat diversos campionats nacionals individuals. En competició, 
Velarde pilota un Edge540 V2 amb el seu número personal, el 26. 
El més sorprenent és que, a més, troba temps per treballar com a 
pilot comercial per a l’aerolínia Iberia i sol estar a càrrec dels avions 
de major envergadura. El pilot, que es confessa un perfeccionista de 
la competició, descriu el seu estil de vol com a precís, impecable i 
agressiu alhora. Gràcies a aquesta combinació s’ha guanyat l’admira-
ció d’entusiastes de tot el món i ha cridat l’atenció de Hamilton. Però, 
què signi�ca per a Velarde col·laborar amb Hamilton? “La combinació 
d’innovació i alta qualitat que representa Hamilton és la mateixa que 
jo busco a les curses d’aviació: con�ança, precisió, innovació i lliber-
tat d’esperit.” Per a Hamilton és un orgull comptar amb Juan Velarde 
com a amic de la marca, ja que és una de les grans �gures de l’aviació 
esportiva a Espanya.

Khaki X-Wind

Day Date

Khaki Air Race

Disponibles a QUARS
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Gràcies a l’indicador independent de 24 hores situat a les nou, pot llegir-se d’un cop d’ull l’hora de casa i l’hora d’una altra desti-
nació o ciutat de referència. L’esfera auxiliar s’ha dissenyat perquè re�ecteixi un estilitzat globus terraqüi vist des del Pol Nord. Una 
agulla de color vermell brillant i segments de colors en contrast per representar el dia i la nit ofereixen una llegibilitat òptima. El 
treball intern del rellotge també presumeix de qualitats cobejades internacionalment: la precisió del seu calibre de quars Precidrive 
ha estat certi�cada per l’institut Contrôle Of�ciel Suisse des Chronomètres (COSC), de renom mundial.

Amb caixa d’acer inoxidable de 41 mm de diàmetre i bisell amb índexs de minuts, el DS Podium GMT Chronometer ofereix unes 
possibilitats de mesurament del temps realment il·limitades. L’esfera és de color platejat amb revestiment de PVD daurat rosa a 
les agulles, els índexs i la zona del fus horari; una combinació amb estil que garanteix al portador un look elegant i so�sticat en tot 
moment, independentment del lloc en el qual es trobi i de l’hora que sigui. El toc �nal d’aquest rellotge cosmopolita l’aporta una 
corretja de pell marró amb gra de cocodril. També hi ha disponibles models amb braçalet d’acer inoxidable (l’esfera del qual pot 
ser negra, grisa o blava), així com models amb caixa i polsera de titani. La característica que comparteixen tots els models és la 
seva elevada durabilitat, una propietat que garanteix el concepte DS o Double Security (doble seguretat), perfecte per als que els 
agrada aventurar-se en el temps i l’espai.
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   GMT Chronometer

perquè el temps no sap de fronteres
Viatges en el temps? No hi ha problema. El nou 
DS Podium GMT Chronometer de CERTINA col-
loca el món sencer al seu canell. Aquest rellotge, 
esportiu alhora que elegant, ha estat dissenyat 
especí�cament per a aventurers i cosmopolites 
que se senten com a casa en més d’un fus horari. 
Amb un indicador independent de 24 hores que 
representa un globus terraqüi i amb una precisió 
cronomètrica certi�cada o�cialment, aquest rellot-
ge dona vida a la vida, tant si està viatjant com si 
la seva parella es troba a l’altra punta del món.

Disponibles a SUISSA JOIERS
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Alta joieria 
‘made in Italy’

LEO PIZZO
Per a nosaltres fet a Itàlia 

significa crear excel·lència: la qua-
litat de les matèries primeres, el disseny 

sofisticat i l’artesania són internacionalment 
apreciats, així com el nostre profund estudi en 

la combinació entre volum i proporcions. Creiem 
en la innovació tecnològica, però al mateix temps 
ens agrada protegir el noble art de l’orfebre. Cada 

joia és seguida pas a pas per un artesà mestre 
que crea no només amb les mans sinó amb el 

cor, fent alguna cosa única. La companyia 
té la seva seu a Valenza, un lloc ‘màgic’ 
d’empresaris artesans; realment vivim 

la ciutat, també donant suport al 
projecte artístic ‘Creure en la 

creativitat’.

Penjoll i arracades
Petit Folie

Penjoll i anell
Must Have

Collaret i anell 
Impero

Anell i arracades 
Amethyst

Anells Waves

Arracades
Colore

Anells
Colore

Disponibles a SUISSA JOIERS
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BERTA ISLA
JAVIER MARÍAS (2017)
Alfaguara
PVP: 21,90 € 

Molt joves es van conèixer Berta Isla i Tomás Nevinson 
a Madrid, i molt ràpida va ser la seva determinació de 
passar la vida junts, sense sospitar que els esperava 
una convivència intermitent i després una desapari-
ció. Tomás, mig espanyol i mig anglès, és un super-
dotat per a les llengües i els accents, i això fa que, 
durant els seus estudis a Oxford, la Corona posi els 
seus ulls en ell. Un dia qualsevol, “un dia estúpid” que 
es podria haver estalviat, condicionarà la resta de la 
seva existència, així com la de la seva dona.

QUAN ARRIBA LA PENOMBRA
JAUME CABRÉ (2017)
Proa
Preu: 20 €

Un nen poruc que es rebel·la contra la tirania d’un 
mestre, un assassí que es confessa davant la prò-
xima víctima, un lladre xuclat pel quadre que acaba 
de robar, un escriptor que amenaça l’editor de suïci-
dar-se, un ancià que passeja pels escenaris on va fer 
la guerra... Són històries colpidores, que es trenen o 
es visiten les unes a les altres, sempre amb dinamis-
me, energia, tocs d’humor i incursions en la fantasia.

MÁS OSCURO
E. L. JAMES (2017)
Grijalbo
PVP: 17,90 €

E. L. James torna a submergir-nos, amb una mira-
da més profunda i fosca, en l’univers de Cinquanta 
ombres, la història d’amor que ha seduït milions de 
lectors a tot el món. Tot i que aquella ardent i sensual 
relació va acabar marcada pel patiment i els retrets, 
Christian Grey no aconsegueix treure’s Anastasia del 
cap ni del cor. Decidit a recuperar-la i a estimar-la 
acceptant les seves condicions, intenta reprimir els 
seus desitjos més foscos i la necessitat de tenir-ho 
tot sota control. 

EL FUEGO INVISIBLE
JAVIER SIERRA (2017)
Planeta
Preu: 21,90 €

La novel·la guardonada amb l’últim Premi Planeta, el 
més ben dotat de les lletres espanyoles, està prota-
gonitzada per un jove professor, establert a Dublín i 
net d’un famós escriptor mort, que passa uns dies a 
Espanya, mentre es veu embolicat en una misteriosa 
trama que té com a objectiu trobar el veritable origen 
d’un objecte capaç tant d’atreure poderosos enemics 
com de crear mons nous.

Per llegir

ELS MÉS VENUTS A ANDORRA

Ficció No ficció

ORIGEN
DAN BROWN (2017) - Planeta
Barcelona, Bilbao, Madrid i Sevilla són les ciutats principals en 
les quals transcorre la nova aventura de Robert Langdon. En 
aquesta ocasió, es veu immers en una trama relacionada amb 
els grans enigmes de la humanitat.

PATRIA
FERNANDO ARAMBURU (2016) - Tusquets
El retaule de�nitiu sobre 30 anys de terrorisme al País Basc, 
vist a través de dues famílies unides per una gran amistat que 
acaben distanciades pel con�icte d’ETA: una del cantó de les 
víctimes i l’altra, del dels botxins.

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA
ALMUDENA GRANDES (2017) - Tusquets
Després de la victòria de Franco, el doctor Guillermo García se-
gueix vivint a Madrid sota una identitat falsa. La documentació 
que el va lliurar de l’afusellament va ser un regal del seu millor 
amic, un diplomàtic republicà a qui va salvar la vida el 1937.

CREE EN TI
RUT NIEVES (2017) - Planeta
Per què hi ha persones que aconsegueixen fàcilment el que vo-
len i altres no? Estàs fart que la teva vida no canviï? Aquest no 
és un llibre d’autoajuda convencional. És un llibre sobre auto-
empoderament.

MANUAL DEL APRENDIZ DE COCINERO
SHINE - CR TVE (2017)
Una guia diferent, explicada de manera molt senzilla, amb 
totes les tècniques, trucs, utensilis i receptes per convertir-te 
en un autèntic xef. A càrrec de l’equip del programa televisiu 
MasterChef.

DESTROZA ESTE DIARIO - AHORA A TODO COLOR
KERI SMITH (2017) - Paidós
Torna Destroza este diario, el gran best-seller de Paidós, ara a 
tot color: una edició especial que no deixarà indiferent ningú. 
Una gran col·lecció de reptes per pintar, trencar, transformar i 
donar curs a la teva creativitat.
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SONGS OF EXPERIENCE
La banda irlandesa U2 presenta el seu catorzè àlbum d’estudi, que 
pretén ser una seqüela de l’anterior gravació, Songs of Innocence 
(2014). Mentre que el seu predecessor se centrava en l’adolescència 
dels membres del grup a la Irlanda de la dècada del 1970, Songs of 
Experience és una col·lecció de cartes escrites pel vocalista Bono a les 
persones i llocs més propers al seu cor.

Cinema

STAR WARS:
LOS ÚLTIMOS JEDI
Sens dubte un dels �lms 
més esperats de l’any. 
Després de l’episodi VII i 
de l’spin-off Rogue One, 
arriba una nova entrega 
de la saga Star Wars. Rey, 
la protagonista d’aquesta 
tercera trilogia, va fer els 
primers passos a Star 

Wars: el despertar de la 

Fuerza, i continuarà el 
seu viatge al costat de 
Finn, Poe i Luke Skywalker 
en aquest nou episodi.
Estrena el 15 de desembre.
Director: Rian Johnson. 
Intèrprets: Tom Hardy, 
Carrie Fisher, Billie Lourd, 
Daisy Ridley.

Música

FITOGRAFÍA
Els incondicionals de Fito Cabrales 
trobaran en aquest luxós àlbum el 
bo i millor de la seva trajectòria. Tres 
CD, dos DVD i un llibre conformen el 
pack. El primer compacte rescata 
els millors temes de l’artista entre el 
2006 i el 2017, el segon repassa el 
tram 1998-2006, i el tercer inclou 21 
col·laboracions amb altres artistes. 
Pel que fa als DVD, recullen tots els 

videoclips de Fito i un documental exclusiu.

REPUTATION
Un dels llançaments estrella de la 
temporada. Taylor Swift torna a la 
càrrega amb noves sonoritats i nous 
estils, una cosa que ja va quedar 
clara des del primer single, Look What 
You Made Me Do. Un tema que no va 
deixar indiferent ningú, per l’enorme 
canvi demostrat per la cantant nord-
americana. Un canvi que va voler 
mostrar ella mateixa a la lletra: 

“L’antiga Taylor no pot agafar el telèfon perquè és morta.”

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Una estranya inquietud 
sembla haver-se apoderat 
de la ciutat. El trànsit es 
col·lapsa, les urgències dels 
hospitals estan a vessar, els 
gossos udolen intuint el perill 
que s’aproxima: és l’eclipsi de 

lluna. El seu poderós in�ux afecta també els protagonistes d’aquesta 
història, un grup d’amics que es reuneixen per sopar i que decideixen 
jugar a un perillós joc: deixar els telèfons mòbils damunt la taula, a 
l’abast de tothom, en un exercici de total sinceritat.
Director: Álex de la Iglesia. Intèrprets: Belén Rueda, Juana Acosta, 
Eduardo Noriega.

WONDER WHEEL
Woody Allen no vol acabar 
l’any sense presentar-nos la 
seva ja penúltima pel·lícula 
(la següent ja s’està rodant). 
Un relat de passió, violència 
i traïció que explica la història 
de quatre personatges, 

les vides dels quals s’entrellacen en l’enrenou i la bullícia del parc 
d’atraccions de Coney Island durant la dècada del 1950. Estrena el 22 
de desembre.
Director: Woody Allen. Intèrprets: Kate Winslet, Juno Temple, Debi 
Mazar.
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Breitling ha redissenyat la seva col·lecció 
Superocean Héritage, especialment destina-
da a tots els exploradors moderns. Un nou 
rostre, tan original, depurat i dinàmic com 
sempre, per a aquesta col·lecció de gran èxit 
que celebra els seus 60 anys el 2017.
Llançat el 1957, el rellotge de busseig pro-
fessional Superocean –ràpidament adoptat 
pels primers adeptes al submarinisme d’es-
barjo– ha donat lloc des de llavors a diverses 
generacions d’instruments d’unes qualitats 
aquàtiques fora del comú. Però Breitling ha 
decidit conservar igualment tot l’esperit del 
model original en una línia batejada amb 
el nom de Superocean Héritage, que �gura 
actualment entre les col·leccions més em-
blemàtiques de la marca gràcies al seu estil 

Breitling
SUPEROCEAN HÉRITAGE II
La nova cara de l’aventura

únic i intemporal i a la seva tecnologia cap-
davantera.
Per celebrar el 60è aniversari d’aquest pioner 
dels grans espais, Breitling ha redinamitzat 
el seu disseny icònic però conservant el seu 
caràcter únic. La seva principal innovació: un 
nou bisell d’acer amb cèrcol de ceràmica 
high tech ultradur, que no es pot ratllar i molt 
resistent als xocs. Gràcies a la supressió del 
cèrcol metàl·lic al voltant del cercle de la mi-
nutera, aquest bisell s’integra perfectament a 
l’esfera, d’un color, fent joc i adornada amb 
el logo Superocean original. La forma inèdita 
de les agulles (hores en forma de triangle, 
minuts en forma de rombe) i dels índexs 
lleugerament cònics reforça els vincles amb 
el model del 1957, al mateix temps que ga-

ranteix una perfecta llegibilitat, potenciada 
gràcies a uns punts luminescents.
El Superocean Héritage II es proposa en dos 
models de rellotge (42 i 46 mm) i un cronò-
graf de 46 mm, tots ells disponibles en tres 
colors –negre, blau i bronze–. Les versions 
bronze poden anar acompanyades d’un nou 
i exclusiu braçalet de cautxú-cuir del mateix 
color, amb repunts contrastats. A més de cuir, 
pell de cocodril i cautxú, tots els models po-
den obtenir-se amb un braçalet d’acer trenat 
inspirat en el mític braçalet del 1957.
Pel que fa a les prestacions, el Superocean 
Héritage II conserva totes les qualitats tèc-
niques que l’han convertit en el còmplice de 
les més extraordinàries aventures –per terra, 
mar i aire–. El Superocean Héritage II Chrono-

Agents o�cials per a Andorra MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT
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SUPEROCEAN HÉRITAGE II CHRONOGRA-
PHE 46
Moviment: calibre Breitling 13 automàtic 
d’alta freqüència (28.800 alternances), 25 
robins, amb certi�cat o�cial de cronòmetre 

del COSC. Cronògraf a ¼ de segon, totalit-

zadors 30 minuts i 12 hores. Calendari. Cai-

xa: acer. Estanca �ns a 200 metres. Corona 

cargolada. Bisell giratori unidireccional amb 

trinquet. Cristall de sa�r bombat, antire�e-

xos per ambdues cares. Diàmetre: 46 mm. 

Esferes: negra Volcano, blava Mariner, bronze 

Copperhead. Polseres: cuir, pell de cocodril, 

cautxú Aero clàssic o Ocean Racer, caut-

xú-cuir o braçalet metàl·lic Ocean clàssic.

graphe 46 alberga un moviment de cronògraf 

automàtic amb certi�cat de cronòmetre del 

COSC (Control o�cial suís de cronòmetres). 

El calibre manufactura B20 amb què van 

equipats els models Superocean Héritage II 

42 i 46, igualment amb certi�cat del COSC, 

és un moviment automàtic de gran precisió 

i d’una robustesa provada que es bene�cia 

d’una reserva de marxa de 70 hores. Derivat 

del calibre manufactura MT5612 de Tudor, 

amb acabats exclusius, constitueix un dels 

vessants de la recent col·laboració entre 

aquestes dues marques, que comparteixen 

d’ara endavant el seu saber fer en matèria 

de creació i fabricació per a certs moviments 

mecànics.

La robusta caixa d’acer, amb corona cargo-

lada, és estanca �ns a 200 metres. El bisell 

giratori unidireccional acanalat, amb punt 

luminescent en posició 12 h, va dotat d’un 

sistema de 120 dents que garanteix un ajust 

molt precís i una gran �exibilitat de rotació, 

ja es tracti de controlar la durada d’una im-

mersió o marcar diversos tipus de temps, 

principalment en aviació. La nova cara de 

l’aventura.

SUPEROCEAN HÉRITAGE II 42 & 46
Moviment: calibre manufactura B20 automà-

tic d’alta freqüència (28.800 alternances), 

28 robins, amb certi�cat o�cial de cronòme-

tre del COSC. Reserva de marxa superior a 70 

hores. Calendari. Caixa: acer. Estanca �ns a 

200 metres. Corona cargolada. Bisell giratori 

unidireccional amb trinquet. Cristall de sa�r 

bombat, antire�exos per ambdues cares. Di-

àmetres: 42 i 46 mm. Esferes: negra Volcano, 

Gun Blue, plata Stratus, bronze Copperhead. 

Polseres: cuir, pell de cocodril, cautxú Aero 

clàssic o Ocean Racer, cautxú-cuir o braçalet 

metàl·lic Ocean clàssic.
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1. Rellotge New Motif d’acer IP daurat. 2. Braçalet Icon Mesh d’or groc i blanc amb diamants. 3. Rellotge Motion d’acer IP amb cristalls. 4. Esclava Ivette d’or groc amb amazonita i robí.
5. Arracades Bera d’or groc amb diamants. 6. Esclava Eklat d’acer IP i or blanc amb topazis. 7. Collaret Eklat d’or groc amb diamants i perla. 8. Arracades Eklat d’or blanc, diamants i topazi. 
9. Penjoll Eklat d’or groc amb topazi. 10. Collaret Mini Teatime d’or groc amb pedres precioses. 11. Arracades Mioni Teatime d’or groc amb pedres precioses. 12. Penjoll Mini Teatime d’or groc 
amb pedres precioses. 13. Arracades Diamonds d’or blanc i ònix amb pavès de diamants. 14. Anell Mesh d’or groc i blanc amb diamants. 15. Anell Ivette d’or groc amb amazonita i robí.
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Esquies? Tenim tot el que 
necessites per lliscar per 
les pistes sense perdre 
gens d’estil.
Les tendències d’abric per 
a les temperatures per sota 
dels zero graus es �xen en 
diversos estils i marques 
com Bogner, Moncler i Toni 
Sailer, que trobareu a
www.viladomat.com.

Ski
time!
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El mític Autavia de TAG Heuer, primer cronògraf 
de polsera amb bisell giratori dissenyat per 
Jack Heuer el 1962 i usat pels pilots més cè-
lebres dels anys 60 i 70, torna aquest 2017.
Favorit entre els col·leccionistes, el seu nom és 
el resultat de la unió entre AUT, d’automòbil, i 
AVIA, d’aviació, i procedeix del primer compta-
dor de bord per a cotxes de carreres i avions 
creat per Heuer el 1933. Aquest any, i amb 
motiu del seu 55è aniversari, la casa rellotgera 
suïssa reedita aquest model icònic. Fidel a les 
seves arrels, l’Autavia de nova generació impri-
meix l’esperit de les curses automobilístiques 
d’una època daurada. Pionera com a l’origen, 
aquesta línia contemporània és el resultat de 
The Autavia Cup. Una acció de col·laboració 
inèdita duta a terme el 2016, en la qual més 
de 50.000 internautes van votar i triar, entre 
16 models vintage, la reedició de l’Autavia 
Rindt del 1966.
Anomenat així en honor al cèlebre pilot de 
Fórmula 1 Jochen Rindt, que el portava sem-
pre, l’Autavia 2017 compta amb bisell negre 
giratori, tres grans comptadors, línies robustes 
i llegibilitat perfecta en blanc i negre. Un dià-
metre que s’ha augmentat a 42mm, hermeti-
citat �ns a 100 metres, �nestreta de data a 
les 6 h i un moviment cronògraf automàtic de 
manufactura Heuer-02.

 TAG Heuer
       AUTAVIA

El retorn d’una icona
Més que la reedició d’un model icònic, l’Auta-
via de nova generació simbolitza el respecte 
per un univers i unes arrels autèntiques (les 
curses automobilístiques), així com la tecni-
citat al servei de la funcionalitat: la precisió 
de TAG Heuer. Nova línia, funcions actuals, 
mecànica contemporània... Un estil immortal, 
mític, apreciat pels afeccionats als cronògrafs 
vintage. El rellotge dels herois de la Fórmula 1 
dels anys 60.
Futura peça de col·leccionista, l’Autavia de 
nova generació roman �del a les línies sen-
zilles i robustes de l’antecessor. Un look retro 
reinterpretat amb tocs de modernitat, ancorat 
al món actual. Polsadors de tipus bolet, coro-
na acanalada, logotip Heuer i corretja de pell 

envellida per aconseguir un aire vintage. Gir 
contemporani amb les bases d’una data en 
�nestreta i un fons de sa�r. Com la pàtina d’un 
rellotge vintage, el revestiment luminescent és 
d’un to beix, que combina amb els repunts de 
la corretja. Un estil neoretro ben estudiat.
La inscripció Heuer-02 damunt de la �nes-
treta de data assenyala una de les principals 
innovacions d’aquesta línia contemporània: 
el seu motor de la casa, el nou calibre de 
cronògraf Heuer-02, amb una freqüència de 
4Hz per aconseguir una reserva de marxa de 
80 hores. Amb prou feines amb 6,9 mm de 
grossor, aquest moviment automàtic de 233 
components està proveït d’una roda de pilars i 
un embragatge vertical. Adornat amb acabats 
tradicionals visibles a través del fons de sa�r 
de la caixa, aquesta mecànica manufacturada 
per TAG Heuer ofereix a l’esfera una separa-
ció màxima per als comptadors amb la qual 
s’aconsegueix un equilibri visual i una lectu-
ra perfectes. Els incondicionals de l’Autavia 
original ja han caigut rendits davant l’encant 
d’aquesta generació neoretro. La seva herèn-
cia automobilística, els seus imponents atri-
buts i el seu caràcter emblemàtic es conser-
ven amb cura i respecte. Proporcions ideals, 
tipogra�a, acabats dels comptadors, llegibili-
tat i potència del bisell giratori.
Un model icònic, es reconeix amb freqüència 
pel seu disseny únic i sòlid. No obstant això, 
en el cas de l’Autavia ha estat a l’inrevés, ja 
que aquest rellotge ha llaurat el seu nom a 
través d’una in�nitat de variacions. Dos o tres 
comptadors, escales diferents en el bisell, mo-
del GMT, d’immersió o versions militars, etcè-
tera, les seves múltiples facetes estimulen els 
col·leccionistes. En els seus inicis, l’Autavia era 
clàssic, essencialment en blanc i negre. En els 
anys 70 es va tenyir de color, a imatge dels 
automòbils de l’època. En 55 anys, el disseny 
d’aquest cronògraf històric ha evolucionat sen-
se parar en funció de les tendències i de les 
innovacions tècniques. Un homenatge als seus 
predecessors, el nou Autavia és molt més que 
la rèplica d’un rellotge retro. Reviu el passat i 
l’ancora en el present.

Disponibles a QUARS



6 h i hermeticitat �ns a 100 metres. D’alumini 
negre, el bisell amb osques bidireccional envol-
ta una esfera de plata amb tres comptadors 
negres blavosos, disposats d’una forma ideal. 
Una indicació llegible, equilibrada, amb agulles 
i índexs aplicats d’acer i revestits de Super-Lu-
miNova® beix.
Un look vintage adaptat amb tocs de moderni-
tat i ancorat al món actual. Polsadors tipus bo-
let, corona acanalada, logotip de Heuer i polse-
ra d’acer amb acabat grans d’arròs per aportar 
el toc vintage. Un estil neoretro ben estudiat, a 
imatge de les subdivisions de minuteria, segons 
la regla ergonòmica 1/3-2/3 de l’època, elabo-
rada per Jack Heuer per augmentar la llegibilitat 
i la precisió.
Jack Heuer ha declarat sobre l’Autavia: “La 
història de l’Autavia és rica i està plena d’im-
previstos. Un dels meus majors orgulls és haver 
convertit els cronògrafs en un rellotge Autavia de 
polsera el 1962 i, per això, tinc especial pre-
dilecció per aquesta col·lecció: és la primera 
peça que he dissenyat i estic orgullós de pre-
sentar avui la que serà la meva última creació.”
Repàs a la història de l’Autavia: el 1933, He-
uer dissenya el primer comptador de bord per 
a cotxes de carreres i avions: el cronògraf Au-
tavia. Contracció d’àutomòbil i aviació, el nom 
és tan enginyós com les seves funcions de cro-
nometratge. Tres dècades més tard, el 1962, 
Jack Heuer, la quarta generació al capdavant 
de l’empresa, va crear el seu primer cronògraf 
de polsera esportiu. Signe distintiu innovador: 
un bisell giratori. El nom d’Autavia reviu a través 
d’aquesta nova gamma completa i assortida. 
En catàleg �ns a l’any 1986, les seves nombro-
ses execucions van tenir un gran èxit i �guren 
�ns avui entre els cronògrafs de col·lecció més 
buscats.
La primera reedició de l’Autavia s’havia pre-
sentat a Baselworld el 2017, arran de l’Autavia 
Cup. Més de 50.000 internautes van triar entre 
16 models vintage de quin desitjaven veure una 
reedició. El triat va ser l’Autavia Rindt, portat pel 
famós pilot de Fórmula 1 Jochen Rindt.
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El 19 de novembre del 2017, Jack Heuer va ce-
lebrar el seu 85è aniversari i per a l’ocasió TAG 
Heuer presenta una edició limitada del famós 
Autavia.
Creador d’aquest model el 1962, Jack Heuer 
ha assistit als tallers de la manufactura de la 
marca per aportar el seu savoir-faire i posar el 
seu segell a aquest model.
Ens submergim en la història d’una icona. 
Ginebra, Suïssa, 2 de novembre del 2017: l’Au-
tavia, el mític cronògraf dels pilots durant els 
anys 60 i rellotge més cobejat pels col·leccio-
nistes, reapareix el 2017. TAG Heuer i Jack He-
uer, president honorari de la marca, estan molt 
orgullosos de presentar una edició limitada de 
la icona dels cronògrafs Heuer, l’Autavia, en ho-
nor al 85è aniversari de Jack Heuer, creador del 
rellotge.

Feliç aniversari, Jack Heuer!
El número 1/1.932 de l’edició limitada va parti-
cipar a l’extraordinària subhasta dels cronògrafs 
Heuer Parade, organitzada per Phillips l’11 de 
novembre a Ginebra.
Aquesta nova reedició, limitada a 1.932 exem-
plars (any de naixement de Jack Heuer), ha 
estat dissenyada per ell mateix. Modern i a la 
vegada �del a les seves arrels, reprèn l’esperit 
de les curses automobilístiques d’una època 
daurada. Més imponent que el seu antecessor, 
ja que el diàmetre fa 42 mm davant dels 39 
mm del dels anys 60, amb un bisell graduat de 
12 hores i un moviment cronògraf de manufac-
tura nou (el calibre Heuer-02), l’Autavia d’última 
generació conté l’ADN i els codis estètics de 
l’original… adaptats al present. Les seves fun-
cions responen a les exigències actuals: calibre 
automàtic, autonomia de 80 hores, data a les 
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Gucci Timepieces ha ampliat la seva col·lec-
ció G-Timeless amb una gamma de nous i 
fascinants estils. Els models incorporats a la 
col·lecció juguen amb noves formes, tècni-
ques i colors.

El rellotge G-Timeless Slim es presenta ara 
també en dues mides, nou i molt femení (29 
mm i 36 mm). Les esferes, en les quals res-
plendeixen diferents matisos de nacre, estan 
adornades amb els nous índexs de signatura 
de Gucci: delicats motius d’abella, estrella i 
cor. Les caixes s’han creat en acer o, en un 
dels models, en PVD or groc clar. Uns dis- 
senys eclèctics i atractius que es veuen com-
pletats per les corretges, en senzilla malla 
d’acer o en pell de llangardaix plena de color.

Les versions en pell amb el logotip Gucci, 
presentades tant en 27 mm com en 38 mm, 
mostren espectaculars variacions de color. En 
aquests nous models G-Timeless, la pell s’ha 
treballat en diferents tonalitats i el seu relleu, 
icona de la casa, no només s’ha utilitzat en la 
corretja, sinó que �ueix harmònicament cap 
a l’esfera. L’abella i el logotip Gucci apareixen 
a les 12 h.

També està disponible en versions automà-
tiques, amb esferes en què els emblemàtics 
índexs es veuen ressaltats per un � acabat 
guilloché rosette que aporta un aire més deli-
cat i suau. El fons de caixa transparent de 40 
mm descobreix el moviment i deixa veure una 
abella amb la signatura de Gucci gravada a 
la massa oscil·lant. Tots els models es com-
pleten amb un armis de malla clàssic o amb 
una corretja de pell de vedell disponible en 
diferents tonalitats.

L’hora

  Gucci
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Un altre nou disseny, singular i molt crida-
ner és la versió Quartz Moonphase, també 
disponible en dues mides: 36 mm i 40 mm. 
Amb caixa d’acer i armis de malla clàssic o 
corretja de pell exòtica, el disseny presta una 
extraordinària atenció al detall. Les esferes la-
cades, blanques o negres, o l’esfera blau fosc 
guilloché, ressalten els índexs, que es veuen 
acompanyats per motius d’estrelles i plane-
tes i un captivador disc de fases lunars, en 
cridaners colors.

Un espectacular nou rellotge s’uneix a la col-
lecció G-Timeless amb moviment automàtic 
i funció GMT (40 mm). L’inconfusible motiu 
de la serp de Gucci dona forma a l’agulla 
GMT -que indica el segon fus horari-, mentre 
que els emblemàtics motius del cor, l’estrella 
i l’abella recorren l’òrbita de l’esfera actuant 
com a índexs. El fons de caixa transparent 
permet contemplar el moviment i el gravat de 
l’abella, segell distintiu de la casa, sobre la 
massa oscil·lant. Aquest model uneix el clàs-
sic acer amb una elegant corretja de pell d’al-
ligàtor marró fosc.

Disponibles a QUARS
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Azura at Quilálea Private Island (Moçambic)
Estil ‘chic-africà’ a les illes Quirimbas

Aquest exclusiu i ecològic allotjament, amb un 
irresistible estil chic-africà, es troba situat a 
l’illa privada de Quilálea, al sud de l’arxipèlag 
de les Quirimbas, en una reserva marina pro-
tegida. Compta amb tan sols 9 àmplies vil·les 
davant el mar, totes amb servei de majordom, 
de les quals 4 s’orienten a l’est i 4 a l’oest, i 
la impressionant Vil·la Quilálea, sobre un pe-
nya-segat, que compta amb piscina privada. 
Entre les activitats que s’hi poden realitzar hi 
ha l’snorkel, passejos en dhow, caiac, busseig 
i una visita cultural a la propera Ibo Island.

Una illa només per a tu

VIATGES EMOCIONS PRESENTA UNA SELECCIÓ DELS MILLORS COMPLE-
XOS RESIDENCIALS I ‘RESORTS’ SITUATS EN ILLES PRIVADES DELS CINC 
CONTINENTS. DESCOBREIX ELS RACONS MÉS LUXOSOS I EXCLUSIUS 
DEL PLANETA.

Six Senses Zil Pasyon (illes Seychelles)
Platja i natura en un entorn paradisíac

Acabat d’inaugurar, aquest magní�c allotja-
ment es troba al nord-est de l’illa principal de 
les Seychelles, a tan sols 20 minuts en heli-
còpter. Félicité Island, on està ubicat, és una 
illa granítica de platges verges blanques, amb 
una part central boscosa, per on es pot pas-
sejar i gaudir de la natura. Compta amb trenta 
vil·les in�nity pool, sis opcions de restauració 
i un six sense spa, instal·lacions esportives 
d’oci, tres platges d’aigua clara i una piscina 
principal, combinació perfecta per a clients 
actius i per als que volen tan sols relaxar-se.

Kura Kura Resort (Indonèsia)
Espais de luxe en una illa exuberant

Enclavada entre les 27 illes que formen l’arxi-
pèlag de Karimunjawa, entre Java i Borneo, es 
troba l’exuberant illa de Karimunjawa, amb 22 
hectàrees d’extensió. Aquí va obrir les portes 
l’any 2008 l’exòtic Kura Kura Resort, que dis-
posa de 15 cottages, 20 pool vil·les i 2 family 
pool vil·les. Disposa de restaurant, lounge bar 
i centre de submarinisme certi�cat.

Continua a la pàgina 68 >>





68

Gili Lankafushi (illes Maldives)
Intimitat enmig d’aigües transparents

Gili Lankafushi ofereix 45 extraordinàries vil-
les, totes sobre pilars i inspirades en l’hàbitat 
tradicional de les Maldives. A 20 minuts en 
llanxa des de l’aeroport de Male, aquí podrà 
gaudir d’una serena intimitat envoltat d’ai-
gües transparents i abundant vegetació. Totes 
les estances han estat concebudes amb sum-
ma atenció al detall per assegurar el confort 
total del client. Consta de 29 vil·les suites, 8 
residències, 7 residències Crusoe aïllades i 
accessibles tan sols en barca, i una reserva 
privada. Tot completat per un servei d’habita-
cions, majordom, biblioteca amb accés a In-
ternet, gimnàs, una àmplia varietat d’activitats 
aquàtiques i esportives i el Meera Spa, amb 
tractaments holístics realitzats per terapeutes 
de formació internacional i entrenadors well-
ness. 

 

Porto Zante Villas & Spa (Zakinthos - Grècia)
Pur benestar al cor de les illes gregues

Hotel amb luxoses vil·les situat en una cala 
privada, a l’illa grega de Zakinthos, famosa 
per les aigües color turquesa i vil·les veneci-
anes. El restaurant Cloub House ofereix una 
exquisida cuina grega i mediterrània, mentre 
el restaurant Maya ofereix una excel·lent se-
lecció de cuina asiàtica. El seu complex d’spa 
i talassoteràpia al Waterfront Spa proporciona 
un programa de rejoveniment absolut. Porto 
Zante Villas & Spa ha estat classi�cat com a 
millor vil·la d’Europa pels World Travel Awards 
i com un dels 25 millors hotels familiars del 
món per Condé Nast Traveller.

Laucala Island Resort (Fiji)
Ambient relaxat i autèntica experiència 
gastronòmica

Per a aquells que busquen el luxe total i 
una absoluta intimitat, els trobarà en una 
d’aquestes 25 exclusives residències de 
1.500 metres quadrats amb piscina privada. 
Un ambient relaxat i una autèntica experièn-
cia culinària en algun dels seus cinc restau-
rants, incloent-hi �ns i tot un tepanyaki privat. 
Un sopar romàntic amb espelmes en una 
platja privada, en l’elegant restaurant Planta-
tion House, autèntiques delícies asiàtiques al 
Seagrass, un còctel admirant la posta de sol 
al Rock Lounge, aperitius avantgarde al bar de 
la piscina o una barbacoa al bar de la platja. 
Laucala Spa ofereix tractaments asiàtics i de 
les Fiji per expertes terapeutes en un entorn 
idíl·lic. Múltiples activitats, com golf, passejos 
en bicicleta o a cavall, pesca esportiva, sub-
marinisme... tot és possible a Laucala.

<< Ve de la pàgina 68
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PRECIÓS ÀTIC-DÚPLEX SITUAT A LA PLETA DEL TARTER (CANILLO)

La seva situació és ideal per als amants de la naturalesa, dels esports de muntanya i de la tranquil·litat. A les pistes 

d’esquí de Grandvalira Soldeu-el Tarter s’hi pot arribar caminant.

Els acabats rústics d’aquest magní�c àtic-dúplex i la seva decoració el converteixen en un pis molt acollidor i càlid. For-

ma part d’un conjunt de cases rústiques de fusta i pedra típiques d’Andorra, construït als anys noranta.

200 m2 repartits en dues plantes. Tot exterior. Entrada-rebedor, 4 dormitoris (dos dels quals són suites amb bany), tots 

amb armaris encastats, i un bany. 

Borda típica d’Andorra
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A la planta superior hi ha una àmplia sala i saló-men-
jador amb llar de foc i sortida a la terrassa amb vistes 
espectaculars de la muntanya i les pistes d’esquí. La 
cuina és oberta. Els sostres i terres estan revestits de 
fusta.

Dues places d’aparcament i un box tancat per a dos 
cotxes.

www.immobiliariasuperior.com

<< Ve de la pàgina 70
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M.E.S.A., empresa referent al país en ven-
da i subministrament de materials per a la 
construcció, ha estat l’encarregada de proveir 
bona part dels elements decoratius, de bany 
i de cuina de les noves Hermitage Mountain 
Residences, unes residències de muntanya 
úniques a Andorra, inspirades en els xalets 
de luxe dels Alps, i creades a Soldeu de la 
mà d’Sport Hotels Resort & Spa. Aquestes 
exclusives residències estan formades per 
5 plantes, dividides en 9 habitatges d’1 a 4 
habitacions amb superfícies que varien dels 
120 als 250 metres quadrats.
Pel que fa a l’enrajolat, M.E.S.A. ha propor-
cionat material de l’exclusiu fabricant APA-
VISA Porcelánico, que proporciona sempre 

Materials
de luxe
per a unes
residències
exclusives

solucions adaptades a cada espai i a cada 
projecte. 
Però una de les aportacions més noves ha 
estat l’ús del Neolith en la construcció de 
les escales. Es tracta d’un producte amb 
característiques extraordinàries, que permet 
recobrir els espais sense necessitat de fer 
juntes, ja que es talla a la mida necessària 
en cada cas. A més, és un material de gran 
duresa, molt higiènic, i totalment impermea-
ble, a més de lleuger, però al mateix temps 
resistent. 
Per als sanitaris, M.E.S.A. ha con�at en una 
marca de renom com Roca per a les aixetes, 
totes de gamma alta, mentre que les banye-
res, d’atractiu disseny en forma de tina, són 

del fabricant suís Laufen. Els accessoris de 
bany, de caire minimalista, són a càrrec de la 
casa Cosmic i són de color negre mat, mentre 
que per als plats de dutxa s’ha apostat pel 
granit negre Zimbabwe, fet que proporciona 
un aspecte rústic d’acord amb la �loso�a de 
les Hermitage Mountain Residences.
Pel que fa a la cuina, tant per a les parets 
com per als taulells s’ha utilitzat el revolu-
cionari material de Dekton: una so�sticada 
mescla de les matèries primeres que es fan 
servir per fabricar vidre, porcelànics d’última 
generació i superfícies de quars. El resultat 
són unes planxes ultracompactes, molt resis-
tents a les taques, a les ratllades i a la calor.

Punt de venda MESA









El convidem a visitar l’espai de Wellbeing més 
gran d’Europa, més de 1.800 m2 dedicats al 
benestar. L’assortiment més variat i les millors 
�rmes de perfumeria, cosmètica, maquillatge, 
nutricosmètica, farmàcia, parafarmàcia i cos-
mètica capil·lar, sota el guiatge de les nostres 
expertes conselleres en bellesa. Gaudeixi dels 
serveis exclusius de perruqueria, maquillatge, 
Nail Bar i tractaments de bellesa. 

Descobreixi l’espai Atelier, un entorn exclusiu 
amb autèntiques joies dels perfums d’autor. 
Centre Júlia, a més, li ofereix el servei de Lounge 
Bar, una zona avantguardista amb la millor selec-
ció de begudes, tapes gurmet i un cafè deliciós, 
on poder gaudir d’una fantàstica pausa.

Per als amants de la tecnologia, descobreixin la 
nostra revolucionària pantalla multimèdia i en 
els seus moments d’oci, revisquin l’emblemàtic 
rellotge d’aigua de Bernard Gitton i visitin el nos-
tre Museu del Perfum, una experiència senso-
rial i olfactiva única, on podran crear el seu propi 
perfum.

Per a reserves:
Tel.: +376 826 777 - Av. Carlemany 115 - AD7OO Escaldes-Engordany - PRINCIPAT D’ANDORRA

BeautySpace Júlia, un espai en el qual la quali-
tat de les nostres esteticistes, l’ús de marques 
i productes acuradament seleccionats li perme-
tran viure una experiència de pur benestar. 

Les nostres cabines estan preparades per a la 
realització de tractaments facials i corporals de 
les millors marques de cosmètica, com Sisley, 
Annayake, La Prarie, Natura Bissé o línia Júlia, 
entre d’altres; massatges corporals o localit-
zats, drenatges limfàtics o re�exologia podal.

També comptem amb servei de depilació i ca-
bina de raigs ultraviolats amb aparells d’última 
generació per aconseguir els millors resultats.

Descobreixi el Nail Bar & Pedispa, l’espai de 
tractament professional de mans i peus. Gau-
deixi d’una manicura i pedicura de somni, amb 
la tecnologia més pionera i productes amb ac-
tius d’origen natural. Serveis de gel, esmalt se-
mipermanent i tradicional, per a uns resultats 
sensacionals.

L’espai Wellbeing
més gran d’Europa

Centre d’estètica: serveis de bellesa,
manicura, pedicura i depilacions.
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  Kona, el Hyundai
que sedueix

Hyundai se suma a la revolució dels SUV. El 
Kona és el nou membre de la família i es 
converteix en el germà petit del Tucson per 
oferir un cotxe amb carrosseria tot terreny i 
la voluntat de millorar l’experiència SUV. Es 
tracta d’un model altament personalitzable i 
ideal per a tots els públics, atractiu i cuidat, 
de 4,17 metres de llarg, 1,88 d’ample i 1,55 
d’altura, amb deu colors per a la carrosseria 
i dos tons per al sostre. També porta el color 
a l’interior amb costures tintades als seients 
i el volant.
Una de les apostes que ha fet Hyundai amb 
aquest SUV és la mobilitat tot terreny, i per 
això hi ha l’opció d’adquirir-lo amb tracció 
total a les quatre rodes, ideal per circular per 
superfícies més desa�adores, com ara la neu 
o la grava.

El nou Hyundai està disponible ara com ara 
en dos motors de benzina, tots dos amb tur-
bocompressor: un d’1.0 litres de 120 CV de 
sis velocitats, que ofereix una velocitat màxi-
ma de 181 km/h, i una acceleració de 0 a 
100 km/h en 12 segons. El segon és un 1.6 
de 177 CV amb una caixa del canvi automà-
tica de 7 velocitats, i permet arribar als 100 
km/h en 7,9 segons. A més, pot arribar als 
205 km/h.
El disseny interior del Kona s’ha inspirat en 
l’exterior del vehicle i contrasta el color amb 
els elements foscos que predominen a dins. 
Es tracta d’un vehicle amb interiors altament 
personalitzables i el conductor pot triar a 

quins elements de dins vol donar color. A 
més, presenta un acabat tecnològic i actual. 
La pantalla de 8 polzades és tàctil i integra 
totes les característiques de navegació, mit-
jans i connectivitat, i permet tenir l’atenció a 
la conducció en tot moment. També ofereix 
una càmera de visió posterior amb línies di-
rectrius dinàmiques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Motor ................................................. 4 cilindres en línia
Cilindrada .......................................... 1.591 c.c.
Potència màxima ............................... 130 kW/5.500 rpm
Canvi .................................................. automàtic de doble
  embragament i 7 velocitats
Tracció total ....................................... amb gestió electrònica del
  repartiment de tracció + TCS
Velocitat màxima ............................... 205 km/h
Acceleració de 0 a 100 km/h ........... 7,9 segons
CO2 .................................................... 153 g/km
Capacitat del maleter ....................... 361 litres

Capacitat del dipòsit ......................... 50 litres
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Concessionari o�cial per a Andorra AUTO CENTRE PRINCIPAT, S.A.



El nou Kona també incorpora diversos ele-
ments per complir els estàndards més alts 
de seguretat activa i passiva. Així, compta 
amb les últimes tecnologies necessàries per 
circular tranquil, com ara la frenada autòno-
ma d’emergència amb detecció de vianants, 
amb un assistent de manteniment de carril, 
que alerta el conductor si detecta moviments 
insegurs a més de 60 km/h, i un assistent 
de llums llargs, que detecta vehicles que 
s’aproximen de nit i canvia automàticament 
els llums llargs pels curts.
Quant a seguretat passiva, cal tenir en comp-
te que el nou Kona disposa d’una carrosseria 
d’acer amb una absorció d’energia d’alt im-
pacte, i una distorsió minimitzada per prote-
gir els passatgers. També ofereix 6 airbags 
de seguretat, incloent-ne un al genoll per al 
conductor, a més dels estàndard amb dos 
frontals, dos laterals i dos de cortina des de 
la primera a la segona �la per protegir el con-
ductor i els passatgers.



Swarovski
Remix

Collection
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La idea és que les polseres
SWAROVSKI REMIX COLLECTION les 

puguis unir pel seu tancament en for-
ma d’imant, perfectes per personalitzar 

el teu look, de dia i de nit.
En pots unir tantes com vulguis, for-

mant polseres de voltes, llargs collarets
i �ns i tot cinturons.

Els models de les polseres són per a 
totes les dones, ja que re�ecteixen els 
moments del dia: casual, romàntica, 

chic per a la nit o rockera.

Pandora, fins a l’infinit i més enllà
AMB LA COL·LECCIÓ WINTER FACETS BRILLA AMB ELEGÀNCIA AMB DISSENYS DE JOIES 
INSPIRADES EN LLUMINOSES ESTRELLES I GALÀXIES LLUNYANES.

Disponibles a QUARS





Banyera col·lecció FINION

Banyera col·lecció LA BELLE

Elegant lavabo col·lecció VENTICELLO,
amb coure

Plat de dutxa col·lecció SUBWAY INFINITY 
amb decoració ViPrint

Lavabo individual col·lecció ARTIS
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Banys que enamoren

www.jocor.ad
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BMW ha tret al mercat aquesta tardor la ter-
cera generació de l’X3, un SUV del qual ja 
s’han venut més d’un milió i mig d’unitats al 
món des que es va llançar la primera versió, 
l’any 2003. El nou model, que creix en totes 
les cotes respecte al seu antecessor, arriba 
amb una estètica actualitzada, una millor ae-
rodinàmica i una major dotació tecnològica.
Quant al disseny, no es pot parlar d’un canvi 
radical. Però si una cosa funciona, per què 
canviar-la? Malgrat això, sí que hi ha diferèn-
cies respecte a la versió precedent, tant en la 
part exterior com en la interior. Per començar, 
el frontal incorpora una graella ovoide doble 
més gran, separada dels grups òptics, men-
tre que els fars antiboira són ara molt horit-
zontals. La porta posterior, que dona accés a 
un maleter de 550 litres, disposa d’obertura 
elèctrica automàtica. El doble tub d’escapa-
ment i l’aleró posterior, per la seva banda, 
llueixen un nou disseny.
D’altra banda, el parabrisa ofereix un millor 
aïllament acústic de l’habitacle, que s’adapta 
als gustos del client en funció de l’acabat. 
Hi ha tres opcions disponibles: xLine, Luxury 
Line i M Sport. Per afavorir la vida a bord, el 
vehicle compta amb nous i més grans espais 
per guardar petits objectes. També és possi-
ble equipar el cotxe amb un climatitzador de 
tres zones, el kit Ambient Air, el sistema de 
ventilació activa dels seients, la possibilitat 
de plegar els respatllers posteriors en tres 
parts (40:20:40) i un nou sostre panoràmic 
de vidre, entre altres.
La gamma inicial compta amb dues versions 
dièsel (xDrive20d de 190 CV i xDrive30d de 
262 CV) i una de benzina (M40i de 360 CV). 
Aquest últim apartat creixerà amb la incor-
poració de la variant xDrive30i de 252 CV. 
Totes les opcions equipen tracció integral i es 
combinen amb una caixa del canvi Steptronic 
de vuit relacions.
BMW assegura haver elevat el comporta-

d’assistència a la conducció, com el paquet 
opcional de seguretat Driving Assistant Plus, 
que inclou l’assistent de maniobres d’apar-
cament, l’assistent de manteniment de carril 
i, properament, l’assistent de canvi de carril 
i l’assistent de manteniment del carril amb 
protecció contra col·lisions laterals. El cotxe 
també ofereix tota la gamma de funcions de 
BMW Connected d’última generació.

BMW X3
El clàssic
es reinventa

ment dinàmic esportiu del vehicle a un 
nivell més alt, gràcies al xassís optimit-
zat, reduint-se les masses no suspeses i 
millorant la cinemàtica dels eixos. A més, 
el pes del cotxe ha baixat 55 quilos i el 
coe�cient aerodinàmic se situa líder del 
segment (cW = 0,29).
Pel que fa a equipament, el nou X3 pot 
muntar una àmplia oferta de sistemes 
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Dies de neu

1. Gorro d’home TONI SAILER TADEUS. 2. Anorac d’home TONI SAILER LUKE. 3. Jersei d’home TONI SAILER TERENCE. 4. Pantalons d’esquí d’home TONI SAILER NICK.
5. Jaqueta de dona BLACK YAK GORE-TEX PRO SHELL 3L. 6. Pantalons de dona BLACK YAK GORE-TEX PRO SHELL 3L. 7. Botes d’alpinisme LA SPORTIVA G5. 8. Rellotge GARMIN FENIX 5X. 9. 
Motxilla OSPREY MUTANT 28. 10. Esquís de rando DYNAFIT SPEED 76. 11. Taula d’snowboard CAPITA INDOOR SURVIVAL. 12. Càmera de vídeo GO PRO HERO 6. 13. Grampons PETZL LYNX. 
14. Fixació d’snowboard SPARK R&D SURGE.

Disponibles a les botigues VILADOMAT - www.viladomat.com

1
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Mimí Broggian Milano
Col·lecció Life is color

Ginette NY
Collaret d’or rosa

Ginette NY
Anell d’or rosa
i diamants

Mimí Broggian Milano
Anells i arracades
col·lecció Happy

Mimí Broggian Milano
Anell col·lecció Aurora

Michael Kors
Smartwatch

Morganne Bello
Braçalet en or blanc
i diamants
col·lecció Baby Boum

Morganne Bello
Col·lecció Baby Boum

Punt de venda MERCAT DE L’OR



97

Chaumet
Anell col·lecció
Liens Seduction

Chaumet
Anell col·lecció
Liens Seduction

Chaumet
Braçalet col·lecció
Liens Seduction

Chaumet
Collaret, braçalet, 
arracades i anell  
col·lecció Insolance

Chopard
Arracades col·lecció
Happy Diamonds

Chopard
Penjoll col·lecció
Happy Diamonds

Chopard
Braçalet col·lecció
Happy Diamonds

Chopard
Anell col·lecció
Happy Diamonds

Dinh Van
Arracades
col·lecció
Pulse

Dinh Van
Anell gran
col·lecció
Pulse

Dinh Van
Braçalet
col·lecció
Pulse

Dinh Van
Anell mitjà
col·lecció
Pulse

Fred
Anell col·lecció
Pain de Sucre

Tamara Comolli
Polsera
col·lecció Signature

Tamara Comolli
Anell
col·lecció Bouton

Punt de venda MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT

Chaumet
Col·lecció Seduction
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Punt de venda MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT

Ole Lynggaard
Anells col·lecció LOTUS

Ole Lynggaard
Arracades
col·lecció Gipsy

Fred
Polsera col·lecció
Force 10

Shamballa
Anell col·lecció
Inner Meucci

Tamara Comolli
Penjoll col·lecció
India Leaf

Tamara Comolli
Penjoll col·lecció
Mikado Bouquet

Fred
Collaret col·lecció
Pain de Sucre

Tamara Comolli
Braçalet col·lecció
India

Tamara Comolli
Collaret i arracades 
col·lecció Signature

Gavello
Anells col·lecció Sella

Ole Lynggaard
Anells
col·lecció Leaves
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Gigi Hadid

Messika
Collaret col·lecció
Move Addiction

Messika
Arracades col·lecció
Move Addiction

Messika
Anell col·lecció
Move Addiction

Messika
Polsera col·lecció
Move Addiction

Chanel
Rellotge
Boy Friend Tweed

Shamballa
Braçalet

Mikimoto
Collar amb perles

Mikimoto
Arracades amb perles
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Maragdes,
els seus millors
aliats, els diamants

Collar de maragdes amb tanca 
de diamants color xampany i 
pedra central ametista amb 
sa�rs

Agulla d’or blanc 
amb maragdes, 
ametista, sa�rs, 
diamants i perla de 
Tahití

Arracades d’or blanc 
amb maragdes,
diamants blancs
i topazi

Arracades d’or groc amb 
maragdes i diamants en 
color blanc i xampany

Arracades d’or 
blanc, diamants, 
tsavorites i jade

Braçalet d’or groc, tsavorites i 
diamants

Anell d’or groc amb 
diamants blancs, 
tsavorites i ònix

Anell d’or groc amb diamants 
negres i tsavoritesAnell d’or blanc 

amb diamants 
blancs i turmalina

Azzaro

Punt de venda VASARI
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Negre carbó, 
clàssic infal·lible

Anell en
plata i ònix

Botons de puny
en or blanc i
diamants negres

Collar de perles de Tahití
en or blanc amb diamants 
negres, blancs i maragdes

Polsera en plata
amb ònix i robins

Agulla en or 
blanc amb 
diamants blancs 
i negre

Arracades en 
plata amb ònix i 
diamants negres

Anell en or blanc
i diamants negres

Arracades en 
plata amb 
ònix i brillants 
negres

Anell en or blanc
amb diamants
blancs i negres

Anell en plata
amb ònix i robí

Azzaro

Punt de venda VASARI
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Roberto Coin
Braçalets i anells 
Col·lecció Pois Moi

Leo Pizzo
Penjoll
Col·lecció Must Have

Leo Pizzo
Arracades
Col·lecció Must Have

Leo Pizzo
Arracades i penjoll
Col·lecció Merletti

Leo Pizzo
Anell
Col·lecció Modern Family

Leo Pizzo
Anells
Col·lecció Wave

Vivalagioia
Braçalets
Col·lecció Porto�no 1KTGOLD
De 130 € a 300 €

Disponibles a SUISSA JOIERS
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Magerit
Penjoll
Col·lecció Versailles

Magerit
Anell
Col·lecció Versailles

Magerit
Anell
Col·lecció Atlantis

Magerit
Penjoll
Col·lecció Atlantis

Carrera y Carrera
Anell
Col·lecció Cordoba

FOPE
Polseres
Col·lecció Love Nest

FOPE
Anell
Col·lecció Solo

Roberto Coin
Anells i arracades
Col·lecció Black Jade
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Disponibles a SUISSA JOIERS
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Breitling

Galactic 29 or
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Tag Heuer

Aquaracer
Quars

Bell & Ross

BRS Diamond
Eagle
Bàsic Mercat

Swarovski

Era Journey
Quars

Rado

True Blaze
Suissa Joiers

Certina

DS Action
Suissa Joiers

Longines

Conquest Moonfase
Suissa Joiers

Skagen

Hybrid Connected
Mercat de l’Or

Girard-Perregaux

Laureato 34
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant



Chopard

Happy Sport
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Chaumet

Liens Lumière
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Chanel

Boy Friend Tweed
pavé
Bàsic Mercat

Longines

Symphonette
Suissa Joiers

Chanel

J12 XS
Bàsic Mercat

Gucci

G-Timeless
Quars

Hamilton

Ventura Classic L
Suissa Joiers

Gucci

G-Timeless
Signature
Quars

Gucci

G-Frame
Quars
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Breitling

Superocean
Heritage II
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Chopard

Mille Miglia
Race Edition
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Oris

William Engine
Date
Mercat de l’Or i

Bàsic Mercat

Louis Erard

Héritage
Vasari

Breitling

Colt Skyracer
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Breitling

Exospace
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Breitling

Emergency
Night Mission
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Tag Heuer

Aquaracer
300 m
Quars

Oris

Staghorn
Restoration
Edició limitada
Bàsic Mercat i

Mercat de l’Or
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Bell & Ross

Bellytanker
Bàsic Mercat

Chopard

L. U.
Complications
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Breitling

Navitimer 43
Automatic
Chronograph
Cal. B01
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Longines

Lindbergh Hour
Angle
90th Anniversary
Suissa Joiers

Certina

Certina DS Podium 
Chronograph
Suissa Joiers

Louis Erard

Héritage 
Vasari

Hamilton

Khaki X-Wind
Quars

Breitling

Chronoliner
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Breitling

Avenger
Hurricane
Military
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant
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Chaumet

Dandy Chrono
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Girard-Perregaux

Laureato
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Chanel

Superleggera
Bàsic Mercat

Chopard

L. U.
Regulator
Bàsic Mercat i

Mercat del Diamant

Tag Heuer

Carrera
Quars

Maurice Lacroix

Masterpiece
Skeleton chrono
Mercat de l’Or

Rado

True Shadow
Suissa Joiers

Armani

Smartwatch
Mercat de l’Or

Longines

Avigation
BigEye
Suissa Joiers
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Les xocolates, elaborades amb pro-
ductes frescos i de temporada, són 
absolutament excel·lents, així com 
les pastes, pastissos i macarons, 
tot plegat creacions exclusives del 
cèlebre agitador de sabors Vincent 
Guerlais, compromís de qualitat i 
subtilesa. El segell de Guerlais és 
sinònim de professionalitat, artesa-
nia i màxima cura de les matèries 
primeres utilitzades, que es tradueix 
en una pastisseria única i exquisi-
da.
El local disposa d’una exclusiva 
boutique, amb disseny i decoració 
d’interior molt sobris i elegants, i 
d’una una zona de degustació per 
prendre un te o un cafè i, per des-
comptat, alguna de les especialitats 
de la casa, tot en un ambient càlid 
i agradable. La boutique integrada 
a l’establiment comercialitza un te 
verd saborós i equilibrat, i rajoles 
de xocolata en capses elegants. 
Una petita bossa gurmet i chic pot 
ser una bona idea per a un regal.

Dolços d’alta gamma
MUSE INSPIRATION GOURMANDE ÉS UNA NOVA PASTISSERIA,

ESPECIALITZADA EN XOCOLATA D’ALTA GAMMA, QUE ET SORPRENDRÀ

DES DEL PRIMER MOMENT. 
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Caneló de pasta fresca amb confit
d’ànec i encenalls de foie gras ‘mi-cuit’

3 Escalfeu el con�t i talleu tota la carn a trossos, en porcions 
d’1/2 cm. Talleu també el foie gras mi-cuit en daus petits. 

3 Un cop tallat, ho barregeu amb un parell de cullerades de 
salsa, ceba i després hi afegiu el cebollí picat. 

3 Posteriorment, talleu cada full de pasta per la meitat per
després omplir cada peça amb la barreja. 

3 Tot seguit, prepareu el plat per posar-lo al forn i disposeu-hi 
els canelons; després regueu-los amb la salsa de foie gras. 

3 Finalment ho posareu a coure, a 200 graus, durant 20 minuts 
o �ns que estigui lleugerament daurat.

La recepta de
Jordi Banqueri, 
xef de

l’arthotel

INGREDIENTS Plat
 1 làmina de lasanya fresca
 1 cuixa d’ànec en con�t
 50 g de foie gras mi-cuit 
 Oli d’oliva

 Salsa:
 1 ceba gran
 100 cc brandi
 200 cc de Porto
 100 cc d’aigua o brou de carn
 Oli d’oliva
 Sal
 Pebre
 1 grapadet de romaní

Jordi Banqueri
Xef de l’arthotel - platórestaurant
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Des de la seva obertura l’any 1998, The Cigar 
Shop s’ha guanyat un merescut prestigi interna-
cional entre els a�cionats als cigars. Any rere any, 
la seva trajectòria, dedicació i professionalitat 
l’han convertit en una referència que atreu fu-
madors d’arreu del món, anònims i famosos, als 
seus tres establiments d’Andorra.
D’una banda, The Cigar Shop disposa d’unes 
cèntriques instal·lacions a l’avinguda Meritxell, 
amb una gran cava que manté i preserva en les 
millors condicions els cigars de les més recone-
gudes i prestigioses marques del mercat. L’exten-
sa llista de The Cigar Shop l’encapçalen les grans 
denominacions premium: havans de Cuba, cigars 

     Tres
espais i els

millors cigars

de la República Dominicana, de Mèxic, Nicara-
gua i Hondures. També compta amb elaboracions 
provinents de França, Indonèsia, la Xina i els EUA. 
La botiga disposa de confortables salons privats 
per fer degustacions i maridatges, a més de 64 
caves individuals on els clients poden conservar 
els seus cigars en condicions idònies.
Més recentment, The Cigar Shop ha obert un nou 
establiment al carrer de la Unió, en la con�uèn-
cia de Vivand i l’avinguda Meritxell. I cal recordar 
que també té una botiga al carrer Major del Pas 
de la Casa, oberta l’any 2002 i que conté més 
de 450 referències de les millors denomina-
cions d’origen. El local disposa d’una acollidora 
smoking room per a degustacions i maridatges i 
de 20 caves privades.
Juntament amb l’extensa gamma de cigars pre-

mium disponible, The Cigar Shop ofereix les cigar-
retes i picadures més reconegudes, així com una 
gran oferta d’accessoris, entre els quals ocupen 
un lloc destacat els humidi�cadors, els talladors, 
els estoigs de viatge o les pipes, per citar només 
alguns exemples. El seu catàleg inclou més de 
4.500 referències internacionals de les marques 
més prestigioses del sector. 

www.thecigarshop.ad

Carrer de la Unió - Andorra la Vella)

Av. Meritxell (Andorra la Vella)

Carrer Major (el Pas de la Casa)
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Un pernil amb dues 
estrelles Michelin
La família Sánchez es dedica des del 1920 a l’ibèric de gla. Tres generacions que han sabut 
adaptar-se a les noves necessitats dels clients, sense deixar de vigilar la part tradicional de tot 
el procés productiu, des de la criança �ns a la curació, que de�neix el sabor únic de FISAN. 
Situat a Guijuelo, bressol dels millors ibèrics de gla per la seva situació geogrà�ca única que el 
fa perfecte per a la curació del pernil, FISAN col·labora amb grans xefs espanyols per promoure 
l’ús del sabor de gla en l’alta gastronomia.

Una joia com aquesta requeria un packa-

ging a la seva altura, per la qual cosa es 
presenta en una caixa de fusta folrada a 
mà en cuir natural que inclou tot el neces-
sari per gaudir-lo: ganivet de pernil, pinces, 
davantal i drap. 
El restaurant DSTAgE del xef Diego Guerre-
ro va ser l’escenari triat per a la presenta-
ció de l’edició limitada de FISAN i el cuiner 
va crear un menú amb inspiració ibèrica 
de gla.

Ibèrics FISAN va presentar l’esperada edició 
limitada del pernil de gla GRAN RESERVA FI-
SAN anyada del 2013. Per això va comptar 
amb la col·laboració del xef Diego Guerrero, 
que va preparar un menú especialment creat 
per a l’ocasió inspirat en el sabor del pernil 
de gla de FISAN. 
Durant l’esdeveniment es va servir l’exem-
plar número 1 d’aquesta magní�ca edició 
limitada. Una exclusiva selecció de tan sol 
30 pernils triats des de la seva criança que 
reuneixen les condicions organolèptiques per 
ser incloses en aquesta edició. Curats en un 
període d’entre 56 i 60 mesos als cellers na-
turals de FISAN, a Guijuelo, amb poca llum, 
poc soroll, molta cura i grans dosis de paci-
ència. L’atenció que se’ls ha dedicat des de 
la criança es tradueix en aquestes peces úni-
ques que cada any ofereix FISAN. 
Es caracteritza pel seu sabor dolç amb un re-
cord persistent en boca; una aroma profunda 
i fresca, i una bona in�ltració de greix, que fa 
que la seva textura es fongui a la boca.  

Distribuït per ESTABLIMENTS VIDA i CARNS I CONSERVES TROTA
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CAVA ANNA BLANC DE BLANCS
Els més de 15 mesos en contacte amb els 
sogalls dels llevat dins la mateixa ampolla 
durant la criança, juntament amb la perfecta 
barreja de les varietats chardonnay, xarel·lo, 
macabeu i parellada, donen al Blanc de 
Blancs un cos i una versatilitat únics. Cava 
molt gastronòmic, ideal per acompanyar un 
àpat de principi a �; entrades, saltejats de 
verdura, peixos, marisc, carns brasejades i 
postres.

GRAND PLUS ULTRA CHADONNAY
Tradició i innovació des del 1551. 
Creadors del cava i precursors en l’ús 
dels nous varietals. GPU Chardonnay va 
ser el primer cava d’Espanya elaborat 
amb la varietat chardonnay i és un 
homenatge a aquest esperit pioner. És 
el �del re�ex d’un raïm i d’un terrer. La 
millor expressió del raïm chardonnay de 
les nostres vinyes més antigues. Cava 
ideal per gaudir-lo al llarg d’un àpat, ja 
que la seva complexitat millora els plats 
més versàtils: risotto, mariscada, plats de 
mar i muntanya, magret d’ànec, estofats, 
fumats i condiments forts.

LA VILACANDA RESERVA
Ull de llebre reserva elaborat en anys en què 
la qualitat és màxima i fruit d’una minuciosa 
selecció dels millors raïms de les vinyes de 
Bodegas Bilbaínas. Un vi que, des de la 
seva creació, el 1994, inicià un nou estil de 
reserva Rioja. Vi elegant i intens, d’aroma 
profunda. En boca es tracta d’un vi molt car-
nós, potent i estructurat. És el company ideal 
per als millors plats de carn. També és, sens 
dubte, un bon aliat dels formatges curats o 
parmesans, el pernil, la caça i el cérvol, els 
plats de llegums o els arrossos de carns.

VIÑA POMAL SELECCIÓN 500
Viña Pomal Selección 500 recupera 
l’excel·lència dels nostres mètodes 
tradicionals. Elaborat sobre la base 
d’ull de llebre (85%) i garnatxa 
(15%), ha envellit en bocois de 500 
litres, tal com es feia fa més de 100 
anys. El resultat? Un homenatge als 
bons costums de sempre per als 
paladars més exigents d’avui.

VIÑAS DE ANNA FLOR
Flor de Rosa ha estat elaborat amb el 
most �or que regala el raïm sense prem-
sar. Un vi que es mostra ple d’energia, 
matisos i estructura. La varietat pinot noir 
aporta suaus aromes de fruits vermells 
i notes de vainilla del seu pas pel 
roure, complementats amb la subtilesa i 
l’elegància del raïm trepat. Destaquen les 
notes afruitades de maduixa que apa-
reixen en nas, la llamineria pròpia de la 
varietat trepat i l’estructura que li atorga 
el contacte amb el roure. Gastronòmic 
per excel·lència, marida a la perfecció 
amb una gran quantitat de plats.
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Nascut a les vinyes de Maison Villevert, 
en ple cor de la regió francesa de Cha-
rente, La Quintinye Vermut Royal és un 
elegant i delicat vermut. La seva base 
vínica ha estat acuradament seleccio-
nada i per primera vegada en un vermut 
inclou Pineau des Charentes; un reco-
negut vi forti�cat que combina most de 
raïm i conyac. La Quintinye Rouge està 
elaborat amb vint botànics i té un gust 
equilibrat i intens amb notes licoroses 
en harmonia amb prunes fresques, 
vainilla, xocolata i toffee. La Quintinye 
Blanc compta amb divuit botànics i té 
un gust subtil i perfectament integrat 
amb un buquet de sabors que recorden 
fruites cítriques, sabors de rebosteria, 
notes especiades i sotabosc.

JUNE
Delicat i intens, June és un elixir únic 
destil·lat en una base de raïm i infusionat 
amb les �ors del mateix, on cada varietat 
de raïm (ugni blanc, merlot i cabernet 
sauvignon) proporciona unes aromes 
especí�ques. La moderació de June, amb 
només un 28% vol. alc., sumada a la seva 
fórmula sense gluten i zero colorants i ad-
ditius, el converteixen en l’elixir que com-
bina a la perfecció amb la dona d’avui 
que es cuida. June també és perfecte per 
aportar un toc �oral a qualsevol còctel.

GIN G’VINE
És la primera ginebra elabora-
da d’alcohols neutres de raïm 
i també de la �or del raïm. 
Està feta amb vuit estranyes 
i fresques fruites botàniques, 
seleccionades i escollides, 
com les arrels del gingebre, 
la regalèssia, el cardamom 
verd, l’escorça de càssia o el 
coriandre.

CORAVIN MODEL DOS
El sistema de vi més intuïtiu que li dona llibertat per 
abocar i gaudir una copa de vi de qualsevol ampo-
lla, en qualsevol moment. És una eina excel·lent que 
protegeix el seu vi de l’oxidació utilitzant la tecnolo-
gia patentada de Coravin que manté el suro al seu 
lloc mentre que el vi �ueix.

NORMINDIA
Aquest gin fresc, afruitat i lleuger 
recorda el sabor d’un jove Cal-
vados i evoluciona cap a notes 
d’espècies dolces i �orals com un 
VSOP de Calvados. Es compon de 
15 ingredients botànics, incloent 
poma, taronja, canyella, ginebre, 
lliri, clau i coriandre, macerats 
entre 4 i 12 dies.

ARCOS
Suport per a pernil

LIEBHERR
Vinoteca per a 200 ampolles

SCHOTT ZWIESEL
Copes Fiesta

Distribuït per ESTABLIMENTS VIDAL i HOTELCO










