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El tartan és un estampat omnipresent a la història de 
la moda i aquesta tardor-hivern 2018-2019 fi rmes tan 
dispars com Michael Kors Collection o Balenciaga han 
decidit portar-lo a primer pla per recordar, precisament, 
la seva immortalitat. Això sí, el gir que el situa en l’aquí 
i ara i juga amb els límits de la correcció cromàtica és 
el proposat per Versace o House of Holland: tenyir-ho en 
tots els tons que s’imaginin per a totes les peces que 
es vulgui.

10

Americana i
faldilla

Versacce

House
of Holland

Botí Gucci

Faldilla tub
Zara

Camisa
Burberry

Barret
Michael Kors 

Collection

Abric
Balenciaga

Bossa
de mà
Loewe

Bota 
Moncler

Botí
Balenciaga

Ponxo
Gucci
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Des del seu començament, Chaumet ha creat 
rellotges atemporals i refi nats.
L’esperit de la marca es manifesta sempre en 
una preocupació incansable amb la creació 
de magnífi ques peces per a l’ús diari. Aquests 
models s’han convertit en els grans clàssics 
de la rellotgeria francesa, amb un estil 
decididament parisenc.
Així és la gamma Class One, el primer rellotge 
de busseig de la Place Vendôme i una icona 
en si mateix, que aquest any celebra el seu 
vintè aniversari. Per commemorar aquesta 
ocasió, Chaumet presenta tres nous models, 
en negre, rosa i blanc. Amb pedres fetes a mà 
d’acord amb la tradició de la Maison, el mític 
model que combina acer, diamants i cautxú 
ha estat redefi nit i reinventat en aquesta 
versió.

CLASS ONE

Disponibles a Mercat del Diamant i Bàsic Mercat

Chaumet

Rellotges Class One
Chaumet
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Aquest any és un any molt especial perquè se celebra la vint-i-cinquena edició conse-
cutiva d’aquest clàssic nadalenc, que aposta per un estil clàssic, familiar i emotiu que
endinsarà l’espectador en la màgia d’Els pastorets, en la versió de Folch i Torres, grà-

cies a actors amateurs del Principat, a una direcció professional i a un nombrós equip
de col·laboradors.

26 de desembre (20 h), 29 de desembre (18 h), 
4 de gener (21.30 h) i 6 de gener (18 h)

Preu de l’entrada: 10 € - Entrada Mos&Teatre: 12,5 €
Venda d’entrades a www.santjulia.ad/entrades

‘Els pastorets’ fan 25 anys
Teatre

Auditori Claror
Sant Julià de Lòria

La mostra explora la moda femenina dels anys 60 del segle XX, des del
New look de Christian Dior, l’ús de nous materials per part de Paco Ra-
banne, el futurisme de Courrèges i l’exuberància de Yves Saint Laurent.

Tots ells van produir una moda innovadora, anàrquica i antisistema. A part
dels seus dissenys, l’exposició inclou grans creadors com Balenciaga, Gi-

venchy, Nina Ricci o Pierre Cardin. 
Fins el 2 de febrer del 2019

‘La moda dels anys 60, 
de l’entusiasme a la realitat’

Exposicions

CAEE
Escaldes-Engordany

Fito Páez ha aconseguit innombrables reconeixements i cinc pre-
mis Grammy. El rock argentí no seria el mateix sense les seves
cançons. Compositor tocat per la vareta màgica de la genialitat i
intèrpret carismàtic, el de Rosario és autor de temes com El amor
después del amor, que han calat profundament en el cor de mi-
lions d’espectadors de tot el món. 
Dissabte, 2 de febrer del 2019 a les 21.30 h
Preu: 20 euros. 15% de descompte amb entrada anticipada.
Venda d’entrades a www.cultura.ad

Fito Páez
Música

Auditori Nacional d’Andorra
Ordino

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), dirigida per
Francesc Prat, obre l’any amb una de les cites més esperades
pels aficionats a la música: el concert de valsos. El programa
d’aquesta edició permetrà gaudir de peces clàssiques de
Strauss, Schubert, Fauré, Stravinsky o Sibelius.
Dimarts, 1 de gener del 2019 a les 19 h
Preu de l’entrada: entre 25 i 35 euros
Venda d’entrades a www.ordinoclassic.ad

Concert de Cap d’Any
Música

Auditori Nacional d’Andorra
Ordino
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Hem de reconèixer que hi ha llocs tan emblemàtics 
i amb tanta història que es converteixen en els 
més selectes i perfectes escenaris per a les 
fi rmes de moda. Per això, quin millor lloc per a 
la presentació del nou Code Coco, el nou rellotge 
de Chanel inspirat en la icònica bossa de mà 
2.55, que el Ritz de París, aquell que la mateixa 
Gabrielle Chanel considerava casa seva.

Després de la presentació fa uns mesos del 
model en acer al mateix apartament de Coco, el 
del número 31 de la rue Cambon, Alice Dellal, 
Soo Joo Park, Nozomi lijima i Alma Jodorowsky 
es passegen pel mític hotel de la ciutat de la 
llum per presentar una nova versió del rellotge en 
ceràmica negra.

Així, ens trobem amb la visió més actual del 
model de Coco, que segueix encarnant els valors 
de la fi rma, la seva elegància, història i encant. 
Sens dubte, una meravellosa peça per als canells 
més selectes. Disponible a Bàsic Mercat i 
Mercat del Diamant

     CODE      CODE 
 COCO COCO
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Rellotge CODE COCO
en acer, ceràmica negra i diamant.

Coco Chanel, amb el mític 2.55.

Soo Joo Park i Nozomi lijima - Hotel Ritz, París.

Alice Dellal - Hotel Ritz, París.
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LOGOMANIA

Enrere han quedat 
aquells temps en els 
quals la marca “es 
portava per dins”. Les 
fi rmes de moda deixen 
de costat la discreció i 
aposten per presumir 
de logo en totes i ca-
dascuna de les seves 
col·leccions. Lletreja el 
teu estil!

Penjoll
GG Running

Gucci

Versacce

Sabata
Opyum

Saint Laurent

Bufanda
Burberry

Gorro
Valentino

Sabatilla
Chanel

Arracades
GG Running

Gucci

Jersei
Fendi

Bossa de mà 
Oblique Saddle

Dior

ufanda
urberry
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Botí 
Prada

Sabatilla esportiva Triple S
Balenciaga

Faldilla tub d’animal print
Stella McCartney

Prada

Penjoll
Mikado Bouquet
Tamara Comolli

Anorac Liriope
Moncler

Rellotge
Tondo by Night

de Grisogono

Jersei de pèl 
Balenciaga M

T

Anorac Liriope
Moncler



NEÓ NEÓ 
Enrere queda el rosa Millennial, el groc de la Generació Z o l’ultraviolat, color ofi cial de l’any, segons 
Pantone. El verd més cridaner que puguem imaginar és el to que promet tenyir l’hivern. Els colors 
fl uor, que tornen cíclicament com a rabiosa resposta als ensucrats pastissos, arriben el 2019 dispo-
sats a donar color als dies de pluja i fer pujar les temperatures a cop d’impacte visual. Però entre el 
taronja més extrem, el fúcsia iridescent o el groc subratllador és el verd blandiblú el que s’emporta 
la palma. Tot i ser un to complicat amb probablement més detractors que fanàtics, sembla que tots 
s’han posat d’acord a enlairar-lo com a color del moment.

La tendència de l’hivern

Jersei de coll alt
Balenciaga

Sabatilla esportiva
Archlight

Louis Vuitton

Prada

Maquillatge verd de Jeremy Scott
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Les bosses de mà i complements Chopard no són 
un bàsic, i per això són la inversió que atresoraràs 
sempre. Tots tenen un detall especial en comú que 

els fa tan únics que voldràs portar-los sempre
per reinventar cada ‘look’.

UNA JOIA
D’ACCESSORISTE
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Quan pensem a realitzar 
una inversió (de moda) per 
a tota la vida, d’aquelles 
que entren al teu armari 
però mai l’abandonen, ja 
sigui una bossa de mà, 
un mocador de seda o 
un rellotge,  normalment 
li demanem dos requisits 
perquè compleixi aquesta 
atemporalitat: que sigui 
de qualitat i que sigui un 
bàsic. El primer s’explica 
sol, si volem alguna 
cosa per sempre, ha de 
ser duradora i romandre 

amb l’aspecte de recent 
comprada encara que 
hagin passat cinc, vint o 
quaranta anys. El segon 
respon a aquesta por que 
l’objecte de desig acabi 
deixant de ser tendència, 
de manera que el seu 
estatus de clàssic promet 
que això no passarà. 
Establertes aquestes 
dues normes, ha arribat 
el moment de saltar-se-
les perquè, per això hi 
són, oi? - una d’elles la 
segona.ser dura

Clauer lingot, bitlletera i bossa de mà Napoli

Rellotge
Happy Sport 
Automàtic

Bossa de mà 
Miss Happy 
reversible

Bossa de mà 
Happy Day

Clutch Happy Vintage Baby

Eau de Perfum
Wish Chopard

Disponibles a BÀSIC MERCAT

mà 
ay

Disponibles a BÀSIC MERCAT





24

Mercat de l’Or, un establiment obert el 1972 
i que compta amb una dilatada trajectòria, es 
va caracteritzar en els seus inicis per ser un 
dels primers centres del país especialitzats en 
venda de lingots, monedes, joieria i pedres. 
Posteriorment, també va incorporar marques 
d’alta rellotgeria, i anys més tard, el 2012, va 
viure un important canvi de cicle amb l’obertura 
d’una altra botiga, Bàsic Mercat. Ara, Mercat 
de l’Or i Bàsic Mercat concentren esforços i 
s’apleguen en aquest últim establiment. Mercat 
de l’Or no tanca: simplement es trasllada del 
número 52 al número 50 de l’avinguda Merit-
xell. D’aquesta manera, la botiga disposa dels 
mateixos equips professionals que s’havien 
generat entre els dos establiments, per passar 
a formar un sol equip. 
El que es fa amb aquest canvi és optimitzar 
totes les plantes de Bàsic Mercat, unifi cant els 
criteris d’aquesta moderna concept store amb 
la tradició de la primera joieria que l’empresa 
va obrir a Andorra. El client hi retroba totes 
les col·leccions de sempre integrades d’una 
altra manera, molt més accessible. A més de 

trobar el mateix producte, a partir d’ara el client 
també podrà gaudir d’un horari comercial molt 
més ampli. 
Mercat de l’Or, d’altra banda, manté el nom i 
es converteix en la primera botiga on line de 
l’empresa. Així, quan algú entri a la seva pàgina 
web es trobarà una botiga en línia que estarà 
nodrida amb totes les grans marques del grup, 
però molt especialment amb les que formaven 
part de l’establiment físic de Mercat de l’Or: 
Hamilton, Oris, Calvin Klein, Invicta, Michael 
Kors... Les comandes, a més, es poden fer 
des de qualsevol lloc del món.
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MERCAT DE L’OR I BÀSIC MERCAT 

ES FUSIONEN
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Av. Meritxell, 18 · Andorra la Vella · Andorra

+ 376 800 630 · mercatdiamant@grg.ad · www.mercatdeldiamant.com

www.tamaracomolli.com
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Per Fawaz Gruosi, fundador de Grisogono, la vida és Allegra. 
Aquest és el nom d’una de les reeixides col·leccions de la Maison 
de Genève. Però potser no tothom sap que Allegra és també el 
nom de la fi lla gran de Gruosi, qui es va convertir en la musa de 
la col·lecció.

ALLEGRA és la col·lecció més duradora de Grisogono: va debutar 
el 2003. Per això va ser escollida per celebrar el 25è aniversari de 
la marca de joies d’alta gamma. Per descomptat, s’han agregat 
noves peces.

Els anells que celebren els primers 25 anys d’activitat juguen amb 
la forma de l’espiral composta d’anells entrellaçats i mostren el 
nombre de l’aniversari gravat. Són brillants bandes d’or tatxonades 
amb pedres precioses que es retorcen sense fondre. Però com que 
l’alegria no és sempre la mateixa, fi ns i tot la col·lecció ALLEGRA 
es divideix en estats d’ànim i formes diferents, fi ns i tot amb l’ús 
de bandes en cuir de color o ceràmica. I així, aquí hi ha Allegra i 
Allegra TOI & MOI. 

Els 25 anys de Grisogono se celebren amb 
noves peces de la col·lecció Allegra.

©
 d
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o

Braçalet i anell Allegra TOI & MOI
en or rosa i diamants blancs

Anell ALLEGRA en or rosa, ceràmica 
blanca i diamants blancs

ANIVERSARI de GRISOGONO 

Anell ALLEGRA en or blanc, ceràmica 
blanca i diamants blancs

Penjoll ALLEGRA en or blanc, 
diamants negres i blancs



LAUREATO CHRONÓGRAFO, 904L CAJA DE ACERO, 42MM

MERCAT DEL DIAMANT
Av. Meritxell 18, Andorra la Vella

Tel. +(376) 800 630
mercatdeldiamant.com

BÀSIC MERCAT
Av. Meritxell 50, Andorra la Vella

Tel. +(376) 885 110
basicmercat.com

GP SP 2018-9 GRANJA ROCA 210x297mm indd 1 14 11 18 11:53
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Sabata OXFORD amb cordills
Lottusse

Ploma Montblanc Skeleton 
Patron of the Arts - Limited edition 81 Peggy Guggenheim

Comercial Pont

Botons de puny en or  blanc 18 carats
amb caboixó d’onix de la col·lecció Knut.

Vasari
Cartera en pell Montblanc

Comercial Pont

Rellotge Girard-Perregaux
Laureato Automàtic

Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Botons de puny Ice Cube
Chopard

Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Rellotge Louis Erard
Heritage Chrono

amb data automàtic
Vasari

Espelma per a la llar
Jo Malone

Braçalets Move Titanium Messika
Bàsic Mercat



Av. Meritxell, 50 - Andorra la Vella | T 376 885 110 - M 376 609 110
basicmercat.com

Av. Meritxell, 18 · Andorra la Vella | T 376 800 630 - M 376 610 630
mercatdeldiamant.com
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El minimalisme, la febre pels logos 
o el retorn de la moda dels anys 
90 son només algunes tendències 
que han tornat aquesta tempora-
da. Com no podía ser d’un altre 
manera, també hi ha una nova 
onada d’ inspiracions en questió 
d’ulleres de sol .Si estàs pensant 
en comprar-te’n unes que siguin 
algunes d’aquestes!
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Dolce & Gabbana Emilio Pucci
Ermenegildo Zegna

Loewe

Celine

Bulgari Miu Miu

A COP
D’ULL

Disponibles a ÒPTIQUES PASTEUR

Celine

Loewe

Giorgio Armani

Prada

Gucci Tom Ford Sant Laurent

Moncler Roberto Cavalli

Giorgio Armani Persol



Big Crown ProPilot 
Calibre 114

Sentim cert orgull pel nostre 
calibre 114: un moviment que 

commemora el nostre patrimoni 
aviador, amb una reserva de 

marxa de 10 dies, mostrada amb 
un indicador patentat no lineal,

i que permet ajustar el segon fus 
horari en fraccions de mitja hora. 

On vagin les teves aventures,
et seguim.

Av. Meritxell, 50 -  Andorra la Vella – Andorra
Tél. (376) 885 110 – basicmercat@grg.ad
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Disponibles a  VASARI
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L’estètica dels nusos és un tret distintiu 
de diferents cultures, amb estilismes i 
simbologies diverses. En el budisme, 
simbolitza la infi nita saviesa i l’eternitat, 
mentre que el nus perenne és el símbol 
celta de l’amor, perquè representa la unió 
eterna entre dues persones.
La innovadora col·lecció “Knut” de Vasari 
representa tot això, donant protagonisme 
als nusos. “Knut”, de fet, signifi ca nus 
en suec. Així, “Knut” presenta un disseny 
inspirat en les textures i formes de les 
passamaneries tèxtils. Les peces estan 
realitzades amb els mètodes orfebres 
tradicionals de l’alta joieria, amb la mà-
xima cura de les formes i els acabats. 
Les diferents creacions estan fetes amb 
or de 22 quirats, que s’associen a les 
pedres precioses més nobles, amb un 
singular tractament del color. El resultat 
son unes joies innovadores i exclusives, 
perquè són totes diferents. Peces úniques 
sortides de les mans de l’orfebre, que les 
va creant amb cura una a una. Entre les 
pedres precioses que es poden veure en 
les arracades, anells, collarets i penjolls de 
la col·lecció “Knut”, destaquen ametistes, 
turmalines, citrines, jades, corals i perles, 
unes pedres precioses que caracteritzen 
els dissenys de la fi rma Vasari. 
L’actual col·lecció està pensada per a 
l’hivern, amb colors que s’identifi quen 
amb la  temporada. A més, també hi ha 
disponible una col·lecció expressament 
pensada per a l’estiu.

La joieria

feta art



AnunciA4.Collar Knut OCT18-1.indd   1 19/11/18   18:24



AnunciA4.Rellotge OCT18-2.indd   2 19/11/18   18:23



Av. Meritxell, 14 % Andorra la Vella % Telèfon +376 80 74 75 % www.joyeriavasari.com

NOMOS  Metro Neomatik 39 en or rosa
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Al llarg dels segles, el món de les joies sem-
pre ha estat molt vinculat a les emocions. 
Aquesta íntima connexió no ha desaparegut 
amb els nous temps, però la joieria s’ha 
sabut adaptar a la modernitat amb propostes 
cada vegada més trencadores. 
És a partir d’aquesta filosofia com s’ha 
concebut The Embassy, iniciativa de l’em-
presària Rosa Pons que serà una realitat a 
partir del proper mes febrer, i que posarà 
a l’abast dels clients, al cor de l’avinguda 
Meritxell, un concepte totalment diferent 

de joiera. “Volem que sigui un espai obert, 
on tothom pugui gaudir mentre s’aïlla dels 
maldecaps del dia a dia. Serà un espai per 
gaudir i sentir”, ressalta Rosa Pons. 
Després d’endegar la promoció d’habitatges 
de luxe que ocupen les plantes superiors 
de l’edifici, ara s’estan enllestint les quatre 
plantes principals dels locals comercials 
d’El Diamant, on es podran viure “tot ti-
pus d’experiències, no només les estric-
tament relacionades amb la joieria, que 
també poden resultar interessants, com 

la gastronomia, l’esport, el benestar o la 
perfumeria d’autor”, explica la filla de Rosa 
Pons, Meritxell Marsà. 
Què s’hi podrà trobar? Per exemple, una 
planta sencera destinada a mercat gourmet, 
amb la presència de tres xefs que sumen tres 
estrelles Michelin: Romain Fornell, Bernard 
Bach i Òscar Manresa. “Serà un espai molt 
obert on podrem des de picar alguna cosa 
fins a dinar o sopar, fer un cafè o prendre 
una copa de vi”, destaca Marsà. 
Una altra planta estarà dedicada a joieria 
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UN EDIFICI DE FUTUR



Conquest V.H.P.
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i rellotgeria, on es traslladarà la Joieria 
Suïssa, i on hi haurà també un espai de 
marroquineria i un altre de perfums d’autor. 
El concepte, però, serà totalment diferent 
respecte a l’actural establiment. “Ara és una 
botiga de joieria tradicional, i a The Embassy 
serà com un centre comercial-boutique, 
totalment obert, on tot estarà exposat i per 
on els visitants podran circular lliurement”, 
comenta Meritxell Marsà. Això permetrà als 
clients “connectar millor amb les marques de 
luxe i conèixer de primera mà els productes” 
perquè “no hi haurà el fre que pot haver-hi 
ara per entrar en una joieria”. 

D’altra banda, la primera planta estarà cen-
trada en estil de vida, amb moltes sorpreses, 
mentre la segona se centrarà en la vida 
activa i saludable i les experiències.
Pel que fa a la singularitat de l’edifici, 
Rosa Pons remarca que “des d’un primer 
moment volíem que fos icònic, que fos 
un referent, que fos modern, però també 
que dignifiqués la nostra professió de 
joiers”. Aquest va ser el repte al que es 
van haver d’afrontar els sis arquitectes 
que es van presentar al concurs d’idees. 
El projecte guanyador, de Xavier Orteu, és 
el que millor va saber reflectir aquesta 

voluntat. “Hi ha una simbologia darrera 
l’edifici. D’un costat les facetes fosques, 
que representen la pedra en brut, i una 
faceta que fa de mirall i que és el dia-
mant pulit”, assenyala Meritxell Marsà. 
En definitiva, agrega, “és un edifici que, 
sense oblidar ni el nostre passat ni la 
nostra història, vol representar el futur, i 
la nostra visió d’una Andorra de qualitat 
on és possible atreure un turisme que 
valora tant les experiències a la natura, 
com les experiències de compra, però 
amb un enfocament totalment diferent 
i innovador”.
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Busca una declaració de l’art rellotger perfecta 
per celebrar aquest moment màgic? En aquesta 
època de l’any, Hamilton li ofereix una àmplia 
selecció de rellotges per a home dedicats a 
aquells que busquen destacar pel seu estil 
mentre gaudeixen del seu entorn i l’agradable 
ambient de la temporada de festes.
Per als homes que prefereixen un estil clàssic, 
la nostra gamma Intra-Matic té exactament el 
que busquen. Amb vidre fumat i càlids detalls 
metàl·lics en or groc o rosa, el punt focal són els 
tons color cafè i gris de les esferes. Gràcies a les 
corretges de pell ultrasuaus que completen el 
conjunt, aquests rellotges són un complement 
perfecte per al càlid vestuari propi de l’hivern.
Si busca un look clàssic i esportiu, l’Intra-Matic 
Auto Chrono, amb la seva distintiva esfera, és 
l’opció perfecta. Aquesta reinterpretació d’un 
clàssic del 1968, amb proporcions clàssiques 
i línies esportives, alegrarà el seu esperit en 
aquesta època de l’any. El seu estil autèntic 
dels anys 1960 i el seu moviment exclusiu 
H-31 el fan un regal atemporal.
La col·lecció Hamilton ofereix rellotges per satis-
fer les exigències dels homes més elegants, fi ns 
i tot dels aviadors urbans. El Khaki Pilot Auto 
42 mm llueix una capsa color xocolata d’estil 
festiu amb càlids detalls de Super-LumiNova 
color sorra. Per completar l’estil hivernal, no li 
cal res més que un jersei teixit en l’estil dels 
pioners de l’aviació i una caçadora de pell.
En aquesta temporada de festes, un rellotge 
Hamilton és perfecte per a aquestes tardes 
agradables i vetllades animades a la seva casa 
de cigars o bar favorit. Els nostres millors de-
sitjos per a tots.
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ELEGÀNCIA
HIVERNAL

Hamilton

Disponible a QUARS

Intra-Matic Auto Chrono

Intra-Matic Auto 38 mm

Khaki Pilot Auto 42 mm
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El 1967 va ser un any ple de tensions i confl ictes 
en el qual van sorgir obres d’art llegendàries. A 
la tranquil·la ciutat suïssa de Grenchen també 
es va crear una cosa nova: la casa rellotgera 
Certina va presentar el DS PH200M, un inno-
vador rellotge d’immersió el disseny elegant 
i esportiu del qual llueix a la perfecció a les 
platges de St. Tropez, a Rímini.
Els grans clàssics del disseny, la música i la 
moda del 1967 han sobreviscut al llarg dels 
anys. I ara, el DS PH200M també torna. Amb 
molts detalls excepcionals fi dels a l’original, 
la nova edició porta fi ns als nostres dies els 
salvatges anys seixanta: una mica de zeitgeist 
suís amb el qual pot comptar.
La caixa d’acer inoxidable, amb un diàmetre 
de 42,8 mm, d’aquest clàssic de Certina, està 
equipada amb un bisell graduat unidireccional 
de color negre, que envolta una esfera negra 
que contrasta a la perfecció amb les agulles i 
índexs revestits de Super-Luminova, fi ns i tot 
a la foscor. En girar el rellotge, ens saluda el 

relleu d’una tortuga, el símbol de la marca 
Certina. La corretja fl exible negra o grisa de 
teixit NATO, o la corretja de pell marró, que el 
converteixen en ideal per a les situacions més 
formals, aporten el toc fi nal a aquest model.
Les seves similituds amb el disseny original 
no són tan sols superfi cials: igual que el seu 
predecessor, el nou DS PH200M manté el 
concepte DS original dels anys seixanta. Al 
contrari que els rellotges Certina moderns, aquest 
rellotge presenta una caixa de cristall rodona, 
amb revestiment antirefl ector en una cara i 
revestiment que no es ratlla NEX Scratchguard, 
juntament amb un anell de muntatge separat 
que garanteix la doble seguretat i estanquitat 
fi ns a 20 bar. Quant a la precisió i el rendiment 
mecànics d’aquest rellotge, Certina ha optat 
per un enfocament més modern. Un innovador 
moviment Powermatic 80 garanteix la precisió 
i una reserva de marxa de 80 hores. Així, la 
nova versió del vell DS PH200M és una picada 
d’ullet al passat amb la vista posada en el futur.
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SUBMERGEIX-TE EN ELS AGITATS 

ANYS 60

Certina

Disponible a SUÏSSA JOIERS
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PASSEIG FLORAL

Disponibles a SUÏSSA JOIERS
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Leo Pizzo

En homenatge a l’encantadora perfecció de la naturalesa de la primavera, 
Flora adorna elegantment les dones durant totes les estacions.

Aquesta col·lecció es considera icona de Leo Pizzo i s’enriqueix 
constantment amb joies que es caracteritzen per un disseny sempre 
nou i actual i que refl ecteixen rams de fragàncies envolupants i colors 
inoblidables.

Els preciosos anells, polseres i collarets confeccionats amb diamants 
i safi rs recorden la màgia de llargues tardes assolellades als jardins 
italians on es pot caminar, amagar-se i sorprendre’s. 

De ben segur que aquestes peces us enamoraran desesperadament.

Conjunt d’anell, arracades i collaret en or  rosa de 18 
carats, safi rs i diamants de la col·lecció Flora.

Leo Pizzo 
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1. Braçalet TOUS Gem Power d’or groc de 18 ct amb quars, perla, òpal rosa, robí amb diamants, àgata verda, topazi blau i ametista. 2. Anell TOUS Puppies d’or blanc i groc de 18 ct amb diamants. 
3. Penjoll TOUS Mini Teatime d’or groc de 18 ct amb topazi, robí, peridot, safi r rosa, iolita i citrí. 4. Rellotge S-Mesh bicolor acer / IP rosat i blau. Caixa d’acer inoxidable IP rosat. Diàmetre: 36,2 mm.
5. Anell TOUS Gem Power d’or groc de 18 ct amb àgata verda, ametista, perla i robí. 6. Arracades TOUS Real Sisy de titani i or groc de 18 ct amb tres rosetons de citrina, iolita, cromdiòpsid, 
robí, topazi blau i safi r rosa. 7. Penjoll d’edició limitada TOUS Swing d’or groc, or rosa, or blanc, or amb ruteni, tots de 18 kt, i diamants de 0,045 ct. 8. Penjoll TOUS Real Sisy estrella d’or 
groc de 18 ct amb robí, topazi blau, iolita, tsavolita i safi r taronja de 0,2 cm. 9. Anell TOUS Real Sisy de titani i or groc de 18 kt amb perla de 0,85 cm i tres rosetons de robí, cromodiòpsid, 
ametista i topazi blau 10. Penjoll TOUS Real Sisy de titani i or groc de 18 ct amb robí, cromdiòpsid, topazi blau i ametista. 11. Bossa City petita TOUS Odalis de pell amb gravat Saffi ano de 
color gris. Nanses de mà i nansa bandolera ajustable i extraïble. 12. Bossa bandolera mitjana TOUS Carlita de pell de color marró i negre. Nansa de mà i nansa bandolera ajustable i extraïble.

Disponibles a TOUS
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L’ART DE 
REGALAR 

Productes disponibles a la boutique de JO MALONE LONDON de l’Av. Carlemany 58, d’Escaldes-Engordany.

Difusors
Contínuament i sense esforç 
vostè pot afegir un aroma 
envoltant a qualsevol espai. 
Decori amb aroma.

B

Difusors

Decori amb aroma.

Espelmes per a la llar
La llum de l’espelma 
transforma tot el que toca. 
Decori amb aroma.

Esprais per aromatitzar
una estança 
Emboiri l’aire. Un esclat 
d’aroma temptadora. Creï 
instantàniament
una impressió.

Estoigs personalitzats
per regalar
Creï la composició de 
productes que més li agradi: 
fragàncies, gels de mans i 
cos, cremes de mans i cos, 
olis de dutxa, sabons...



Gaudeixi de l’espectacle.
Regals enlluernadors amb aromes espurnejants.

Av. Carlemany, 58
AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra)

+376 813 609

213 andorra indd 1 22/11/18 17:09
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TRENCADOR

Productes disponibles al pop up store BOBBI BROWN
de l’Av. Carlemany 109, d’Escaldes-Engordany.

Lip Crush Mini Crushed Lip Color Kit: set de 5 mini barres de llavis en diferents 
tons, des de nude fins a vermells. Amb una fórmula similar a la d’un bàlsam, 
s’aplica sense esforç i aporta un color suau que perdura.

Mini Shimmer Brick: brilla allà on 
vagis amb la versió mini de l’icònic 
il·luminador compacte d’edició limitada 
amb mirall per als retocs. Amb uns 
pigments súper fi ns, aquestes pólvores 
il·luminadores aporten al teu rostre un 
toc radiant i un acabat banyat pel sol.

Life of the Party Mini 
Lip & Eye Palette: 
emporta’t a tot 
arreu el teu look de 
festa amb aquesta 
paleta d’ombres 
d’ulls suaus d’acabat 
mat envellutades 
i brillantors 
metàl·liques, a més 
conté un mini lip color 
per completar el teu 
look.

Paletes d’ombres d’ulls Smokey Crystal 
EyeShadow: 8 tons a escollir amb acabat 
mat, metàl·lic  i brillant. Perfectes per 
crear looks de dia o de nit. Estoig  sofi sti-
cat amb l’interior metàl·lic amb mirall.

Mini Highlighting Powder: pólvores 
il·luminadores que refl ecteixen la llum 
i proporcionen una lluminositat amb 
tons color bronze i un rostre radiant. 
En format mini, és perfecte perquè te 
l’emportis a qualsevol  lloc.

Highlight & Glow Highlighting Powder 
Duo: paleta il·luminador de festa que 
brilla com un fl oc de neu. La seva 
fórmula amb una base clara i pigments 
que refl ecteixen la llum, atorga una 
brillantor radiant.

Travel Brush Set: un set amb les 5 brotxes més 
venudes per al rostre, ulls i celles perfecte per 
viatjar. Dissenyat per a una aplicació impecable 
en qualsevol lloc, aquestes brotxes són perfectes 
per guardar en la teva bossa de mà i aconseguir 
un look de festa aquests nadals.



LUXE MATTE 
LIP COLOR
Acabat Mat. Cobertura Total.

Presentem la NOVA barra de llavis Luxe Matte           P
Lip Color. Fórmula de llarga durada que aporta un L
acabat mat intens a la vegada que una sensació de a

eugeresa instantània. Vine a visitar-nos i rep una ll
classe de maquillatge exprés de regal. c

T’esperem a Bobbi Brown, Av. Carlemany 109, T
AD700 Escaldes-Engordany. Telèfon +376 736 611.A

Untitled-7 1 22/11/18 15:29
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EL HOMBRE DE LA DINAMITA
HENNING MANKELL (2018)
Tusquets
Pàgines: 240 
PVP: 18,50 € 

Ja fa tres anys que Henning Mankell va deixar orfes els 
seus fans, però és un petit consol saber que la seva 
primera novel·la ha estat traduïda per primera vegada al 
castellà. El hombre de la dinamita, escrita el 1973, narra 
la lluita de la classe obrera durant la primera meitat del 
segle XX, a través de la fi gura d’un dinamiter a qui es va 
donar per mort després d’un accident laboral, però que 
en realitat va sobreviure i va treballar, malgrat les terribles 
seqüeles, fi ns a la mort, a la fi  dels anys seixanta.

TOT EL BÉ I TOT EL MAL
CARE SANTOS (2018)
Columna Edicions
Preu: 20,50 €
Pàgines: 400

La novel·la explora la relació entre una mare i el fi ll 
adolescent. Està protagonitzada pel Sergi, un jove 
de 18 anys amb una vida aparentment feliç, que ha 
intentat suïcidar-se. La mare, Reina, dedicarà molts 
esforços a tractar d’entendre les raons que han 
portat el fi ll a fer una cosa així i de les quals ella, 
inexplicablement, no en sabia res.

EL REY RECIBE
EDUARDO MENDOZA (2018)
Seix Barral
Pàgines: 368
PVP: 20,50 €

La notícia d’una nova publicació d’Eduardo Mendoza 
sempre és rebuda per milers de lectors amb eufòria. 
I El rey recibe apunta a convertir-se en una de les 
favorites del públic, amb la seva personalíssima 
narració de l’Espanya dels últims anys del 
franquisme, plena d’ironia i amb aquell mestratge 
en prosa que sempre caracteritza les novel·les de 
Mendoza.

LA MUERTE DEL COMENDADOR (LLIBRE 1)
HARUKI MURAKAMI (2018)
Tusquets
Pàgines: 480
Preu: 21,90 €

Torna Murakami i ho fa amb una història dividida 
en dos llibres que ens traslladarà, de nou, al Japó, 
amb un home que fuig de Tòquio per escapar d’una 
crisi de parella i que topa amb un quadre titulat 
precisament La mort del comendador. Això dona lloc 
a una investigació que traurà el protagonista de la 
seva anodina vida, tot plegat amb el Don Giovanni
de Mozart de fons. 

PER LLEGIR

ELS MÉS VENUTS A ANDORRA

Ficció No fi cció

MORT SOTA ZERO
Ludmilla Lacueva (2018) - Apostroph
Un assassí trenca la pau a Andorra en plena temporada 
d’esquí. El comissari Cerni Llop li segueix la pista, enutjat 
per les contínues intromissions en la investigació per part de 
Climent Masoliver, l’antic batlle.

PATRIA
María Dueñas (2018) - Planeta
La història de tres joves germanes espanyoles que, a les portes 
de la guerra civil, es veuen obligades a travessar un oceà, esta-
blir-se a la ciutat enlluernadora de Nova York i lluitar amb força 
per trobar el seu camí.

YO, JULIA
Santiago Posteguillo (2018) - Planeta
L’últim Premi Planeta versa sobre els confl ictes de gènere a 
les esferes de poder. Una història narrada a través de cinc 
personatges, de gran profunditat psicològica, que funcionen 
com una mena d’esglaons pels quals anirà ascendint la 
protagonista.

FOGONS DE SALUT
Carles Flinch i Marta Pons (2018) 
De què va aquest llibre? De menjar bé, de gaudir, de nodrir-se, 
d’alimentar el cos i els sentits amb 40 receptes elaborades 
amb productes de qualitat i de proximitat, originals i nutritives, 
inspirades en la nostra tradició, actualitzades i cuinades amb 
destresa i molt d’amor.

BON DIA, SÓN LES VUIT!
Antoni Bassas (2018) - Destino
Antoni Bassas narra el seu pas per El matí de Catalunya 
Ràdio (1995-2008). Bon dia, són les vuit! és un llibre que 
traspua periodisme i ràdio, on veiem els professionals que 
van gestar el programa cada dia i els col·laboradors que el 
van elevar a la categoria d’inoblidable.

FINALS QUE MEREIXEN UNA HISTÒRIA
Albert Espinosa (2018) - Rosa dels Vents
“M’encantaria que aquests relats fossin terapèutics i us 
ajudessin a afrontar alguna emoció estancada. Voldria que 
us sentíssiu acompanyats, cuidats i estimats a cada pàgina. 
Tots els personatges pertanyen al meu món.” Així descriu Albert 
Espinosa el darrer llibre.



AMB LA SEVA CONFIANÇA, 
TORNEM A FORMAR 
EL MILLOR EQUIP

I per això volem compartir el premi que, per segon any consecutiu, 
ens han atorgat les publicacions The Banker i PWM, del Grup Financial
Times, com a millor banc d’Andorra en banca privada el 2018.
Perquè és amb la seva confiança que nosaltres avancem, i aquest 
és el millor premi que podem rebre. Moltes gràcies.



La biodiversitat és la variabilitat d’organismes 
vius de qualsevol origen, inclosos, entre d’altres, 
els ecosistemes terrestres, marins i altres 
ecosistemes aquàtics i els complexos ecolò-
gics dels quals formen part; això comprèn la 
diversitat dins de cada espècie, entre espècies 
i també la diversitat dels ecosistemes. Ara, 
aquest concepte es pot conèixer de primera 
mà visitant l’exposició #SOM BIODIVERSITAT, 
al Museu del Tabac.
La mostra, que està comissariada per Natà-
lia Rovira i es pot veure fi ns al 20 de gener, 
mostra la biodiversitat a Andorra i al món, 
els aspectes sobre el seu ús i valor, l’abús i 
la crisi actual de la biodiversitat i les seves 
conseqüències, així com la seva protecció. 
L’exposició està organitzada pel Museu del 
Tabac i el ministeri de Medi Ambient, Agricultura 
i Sostenibilitat i patrocinada per la Fundació 
Reig, i s’emmarca en la celebració dels 25 
anys del conveni sobre la diversitat biològica. A 
més, compleix les recomanacions del conveni 
de divulgar i sensibilitzar la població sobre 
la necessitat de conservar la biodiversitat i 
els seus elements constitutius i garantir-ne 
un ús sostenible.
La mostra tracta de manera molt visual en què 
consisteix la biodiversitat, amb exemples del 
planeta i d’Andorra. Escenifi ca la importàn-
cia de la biodiversitat en el dia a dia, ja que 
una gran part dels productes que s’utilitzen 
depenen de la riquesa de la biodiversitat: els 
aliments, els medicaments, els tèxtils com 
la llana, la seda o el cotó, la fusta, i molts 
d’altres. A més, es dedica un ampli apartat 
als serveis ecosistèmics que aporta la bio-
diversitat en forma d’aigua neta, d’aire de 
qualitat, de conservació dels sòls i de control 
de les plagues, entre d’altres.
Finalment, es posen en relleu els principals 
perills als quals s’enfronta la biodiversitat, però 
també es presenten els mitjans que existeixen 
avui en dia per fer-ne una gestió racional, tant 
en l’àmbit mundial com a escala nacional.
Amb aquest projecte es repeteix la col·laboració 
del ministeri de Medi Ambient amb el Museu 
del Tabac, que ja van organitzar conjuntament 
l’exposició ‘Andorra, paisatges propers’ per a 
la divulgació del conveni europeu del paisatge 
i de la riquesa dels paisatges d’Andorra.
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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

#SOM BIODIVERSITAT
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EL MAL QUERER
El segon àlbum de Rosalía és un dels fenòmens de la temporada. 
Amb cançons compostes per ella, el disc desenvolupa un so distintiu 
i únic que barreja les infl uències del fl amenc clàssic amb sons 
urbans moderns. “En aquest treball he bolcat dos anys de la meva 
vida, construint-lo sense pressa. M’ha permès créixer com a música, 
compositora i productora, i em sento molt agraïda”, ha explicat la 
mateixa artista.

Cinema
BOHEMIAN RHAPSODY
Bohemian Rhapsody és 
una celebració del grup 
Queen, de la seva música 
i del seu extraordinari 
cantant, Freddie Mercury, 
que va desafi ar estereotips 
i va esmicolar tradicions 
per convertir-se en un dels 
showmans més estimats 
del món. La pel·lícula 
plasma el meteòric ascens 
de la banda a l’Olimp 
de la música a través 
d’icòniques cançons, un 
so revolucionari i la seva 
crisi quan l’estil de vida de 
Mercury va estar fora de 
control.
Director: Bryan Singer. 
Intèrprets: Rami Malek,  
Joseph Mazzello, 
Ben Hardy.

Música

MON PAYS C’EST L’AMOUR
L’idil·li de França amb la seva gran 
estrella del rock depassa tots els 
límits de la mitomania. Johnny 
Hallyday segueix commovent i 
emocionant els fans quan està a 
punt de complir-se un any de la seva 
mort. L’àlbum pòstum, Mon pays c’est 
l’amour, aparegut el mes passat, ja 
ha batut tots els rècords de vendes al 
país veí: en poques hores va assolir 

els tres discos de platí, més de 300.000 còpies venudes.

VOODOO LOUNGE UNCUT
Els Rolling Stones acaben de 
publicar Voodoo Lounge Uncut, que 
presenta complet per primera vegada 
l’espectacle fi lmat el 25 de novembre 
del 1994 al Joe Robbie Stadium 
de Miami. Està disponible en DVD, 
Blu-ray, DVD+2 CD, Blu-ray+2 CD, 
3 LP i digital. La pel·lícula ha estat 
acuradament restaurada i presenta 
un àudio remesclat i remasteritzat. A 

més, conté deu actuacions mai vistes abans.

EL REGRESO DE MARY 
POPPINS
En aquesta nova seqüela del 
clàssic infantil, Mary Poppins 
torna per ajudar la següent 
generació de la família Banks 
a trobar l’alegria i la màgia 
que falten en les seves vides 

després d’una tràgica pèrdua personal. La mainadera més famosa 
de tots els temps ve acompanyada del seu amic Jack, un optimista 
fanaler que ajuda a portar la llum -i la vida- als carrers de Londres.
Director: Rob Marshall. Intèrprets:  Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda,  
Ben Whishaw.

SUPERLÓPEZ
Des de la seva arribada a la 
Terra procedent del planeta 
Chitón, la vida de Juan 
López no ha estat fàcil. Amb 
superpoders és difícil no 
destacar. Poder volar, llegir 
la ment, tenir supervisió o 

detenir un comboi del metro perquè no descarrili… i tornar després a 
l’ofi cina, esforçant-se a ser un paio normal, no és gens senzill per a 
Juan López. Adaptació del cèlebre còmic de Jan.
Director: Javier Ruiz Caldera. Intèrprets: Dani Rovira, Alexandra 
Jiménez, Julián López.
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Marc Márquez s’acaba de proclamar cam-
pió del món de MotoGP a Motegi, el Japó. 
Després d’un trepidant campionat en el 
qual ha demostrat que és el més ràpid de 
la pista en nombroses ocasions, el nou 
ambaixador oficial de Tissot s’ha alçat amb 
el preuat títol: el setè de la seva carrera 
i el cinquè en la categoria reina. En Marc 
sap que el temps és or i ha aprofitat cada 
mil·lèsima de segon per retallar temps als 
seus competidors. Des de Tissot volem do-
nar l’enhorabona al nostre ambaixador, ens 
sentim molt orgullosos dels seus èxits i 
celebrem estar amb ell al més alt del podi. 
El Tissot T-Race Marc Márquez combina l’estil 
esportiu del Tissot T-Race amb tocs de disseny 
que reten homenatge a l’ambaixador de la 
marca. El campió del món de MotoGP més 
jove de la història, guanyador a més d’un 
campionat de Moto2T i un altre de 125 cc, 
accelera cap a la victòria vestit amb els tons 
taronges del seu equip, que es reflecteixen 

en brillants pinzellades de color i en els 
atractius detalls taronges de la corretja es-
portiva de cautxú negre. L’estilitzada caixa 
en PVD grisa i negra li proporciona un toc 
d’alt rendiment, a imatge de l’excel·lència 
del propi Marc. 
El Tissot T-Race Marc Márquez, que s’ins-
pira en el món de les motos, incorpora el 
cos atlètic del Tissot T-Race Edició Limitada 
2018. L’anell de fi bra de vidre que envolta la 
caixa, els polsadors gravats amb start i go i 
les rodades dels pneumàtics transmeten la 
sensació de velocitat i adrenalina que regna 
a la pista, mentre que el bisell en forma 
de disc de fre i la corretja que recorda la 
granota dels pilots recrea l’ambient d’un dia 
de cursa. El logo de Marc Márquez serigrafi at 
es mostra amb orgull al fons de la caixa i 
converteix aquesta edició limitada de tan sols 
4.999 unitats en una cosa molt especial. Un 
autèntic objecte de col·leccionista per als 
afeccionats al motor de tot el món.
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Hi ha rellotges la destinació dels quals sembla 
ja traçada. A través de la nova col·lecció Record, 
Longines expressa la seva pròpia essència, 
combinant elegància atemporal i excel·lència, 
per elevar aquests models al rang de futura 
línia estrella de la marca, en forma d’enllaç 
entre tradició i innovació. Una col·lecció de-
cididament clàssica, que pretén ser eloqüent 
i emblemàtica de l’art rellotger de Longines.
Darrere d’aquest ambiciós perfi l s’amaga un cor 
d’excepció: l’espiral, òrgan regulador del rellotge. 
Acoblat al volant, oscil·la al voltant de la seva 
posició d’equilibri i compleix per tant un paper 
fonamental: marcar el compàs amb extrema 
regularitat. No obstant això, entre magnetisme, 
variacions de temperatura o desgast (diversos 
centenars de milions de respiracions per any), 
tot sembla obstinar-se a difi cultar el seu bon 
funcionament. Per aconseguir més precisió 
i longevitat, Longines ha optat per introduir 
espirals de silici monocristal·lí, un material 
resistent, lleuger, inoxidable, insensible als 

canvis de temperatura habituals, als camps 
magnètics i a la pressió atmosfèrica. Un cor 
high-tech allotjat en un rellotge elaborat en la 
més pura tradició rellotgera.
Aquesta excel·lència mereix reconeixement. 
Gràcies a la seva alta precisió, tots els mo-
dels de la col·lecció Record han aconseguit 
el certifi cat Cronòmetre expedit pel Control 
Ofi cial Suís de Cronometria. Proveïdes de ca-
libres automàtics, totes les peces han estat 
controlades una per una per aquest organisme 
neutral i independent, i poden així presumir 
del segell CHRONOMETER, que llueixen a les 
esferes. Dotats d’un alt valor afegit, aquests 
cronòmetres certifi cats aconsegueixen per tant 
el rang de veritables rellotges d’excepció.
Amb quatre grandàries (26, 30, 38,5 i 40 mm), 
la col·lecció Record es dirigeix tant a les dones 
(7 esferes) com als homes (6 esferes). Tots els 
models es presenten en execucions 3 agulles / 
data, amb caixa d’acer muntada sobre polsera 
d’acer o corretja de pell d’al·ligàtor.
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AUTO CENTRE PRINCIPAT, S. A.

C/ Prat de la Creu, 51, Andorra la Vella. Telèfon: 809 199

SANTA FE

Crea moments valiosos.
Hi ha un tipus de vehicle per a cada tipus de família.
I tots tenen el mateix nom: SANTA FE.

Un automòbil familiar no té per què ser avorrit. L’àmplia graella cromada 
en cascada i les llantes d’aliatge de 19 polzades confereixen a aquest SUV 
un disseny únic i atrevit. A més la composició de llums LED li afegeixen 
l’atractiu d’una tecnologia avançada, preparat per a tot tipus d’aventures 
en família.

Nou Hyundai SANTA FE des de 27.900 €.
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Si ens remuntem en el temps, el Hyundai 
Santa Fe va ser un dels primers SUV que 
va arribar al nostre mercat. Era l’any 2001 
i, des d’aleshores, el tot-camí oriental ha 
enllaçat quatre generacions. L’última, que 
s’ha presentat recentment, té com a prin-
cipal novetat respecte a la precedent que 
tan sols es vendrà amb configuració de set 

places, i que desapareix la versió Grand 
Santa Fe.
Això sí, els clients poden seguir triant entre 
versions amb tracció davantera o total 4WD, 
totes dues amb caixa manual de sis velocitats 
o amb una nova transmissió automàtica 
amb convertidor de parell i 8 velocitats.
Respecte a les dimensions, el Hyundai Santa 

Fe 2019 creix 70 mil·límetres i assoleix els 
4,77 metres de longitud. Aquest augment 
es tradueix, fonamentalment, en un major 
espai interior que possibilita l’accés a la 
tercera fila de seients. A més, estrena un sis-
tema per abatre els respatllers de la segona 
fila de forma molt senzilla. Així mateix, els 
625 litres de capacitat del maleter, amb la 
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tercera fila de seients abatuts, significa un 
augment de 40 litres respecte a l’anterior.
En el capítol estètic, el tot-camí inclou òp-
tiques tipus LED per a totes les funcions, 
i adopta la nova graella en cascada que 
també distingeix el KONA. L’exterior es pot 
vestir amb 10 nous colors, a més d’un nou 
catàleg de llandes d’aliatge d’entre 17 i 
19 polzades.
A l’interior, podem apreciar tres tipus nous 
de tapisseries, tant de tela com de pell, i 
una nova pantalla per al sistema d’infoen-

treteniment que, en funció de l’acabat triat, 
pot ser de 7,0 o 8,0 polzades, integrant la 
més gran el sistema de navegació sense 
sobrecost.
Si passem a valorar l’oferta mecànica, 
en gasolina l’únic representant és el 2.4 
GDI amb 185 CV, tracció integral i canvi 
automàtic de sis velocitats. Pel que fa a 
dièsel, són dos: 2.0 CRDi, amb 150 CV, i 
2.2 CRDi, amb 200 CV. La menys potent 
tan sols està disponible amb canvi manual 
i tracció davantera, mentre que la de més 

potència pot combinar-se amb tots dos 
tipus de tracció, la caixa manual i la nova 
automàtica de vuit velocitats.
Respecte al sistema de tracció total, rep 
el nom HTRAC i ha estat desenvolupat per 
Genesis, la marca independent de luxe del 
grup coreà. Totes les mecàniques del nou 
Santa Fe compleixen la normativa anticon-
taminació Euro 6d Temp.
La gamma es divideix en cinc acabats: 
ESSENCE, KLASS, TECNO, STYLE i STYLE 
LIMITED.

Concessionari ofi cial per a Andorra AUTO CENTRE PRINCIPAT, SA



HOTELS EXCLUSIUS
EN DESTINS ÚNICS

GIRAFFE MANOR, NAIROBI

Giraffe Manor és propietat 
de The Safari Collection 

i és un exclusiu hotel 
boutique, ubicat en 12 

hectàrees de terreny 
privat dins de boscos 
indígenes al barri de 

Langata de Nairobi. Com un dels edifi cis més 
emblemàtics de Nairobi, Giraffe Manor té un 

atractiu extraordinari, que es remunta a la 
dècada del 1930, quan els visitants europeus 
van acudir a l’est d’Àfrica per gaudir de safaris. 

Amb la façana senyorial, elegants jardins 
interiors, jardins verds, terrasses assolellades 

i patis encantadors, els convidats sovint 
remarquen que és com entrar a la pel·lícula 

Memòries d’Àfrica: de fet, una de les dotze sales 
porta el nom de l’autora, Karen Blixen. El més 
fascinant de Giraffe Manor són les girafes de 

Rothschild residents que sovint visiten els clients 
a través de les fi nestres de la sala, abans de 

retirar-se al seu santuari forestal. 

TIERRA PATAGONIA, TORRES DEL PAINE

Un hotel únic situat 
en un dels llocs més 

privilegiats de la zona. 
Les seves habitacions 
amb vista panoràmica 

et sorprendran amb 
un disseny mimètic 

amb l’entorn a la vora del llac Sarmiento. Una 
combinació única entre aventura & spa envoltat 
de boscos mil·lenaris, llacs turquesa, icebergs i 

muntanyes llegendàries. 

THE BRANDO, POLINÈSIA

Situat entre dues 
abadies de les Moorea 
i davant un imponent 
escenari muntanyós, 
aquesta illa en forma 
de cor es fon amb 
una llacuna d’aigües 
cristal·lines. Et sentiràs com a casa en un 
elegant bungalou decorat a l’estil polinesi 
contemporani amb una fantàstica vista a la 
platja o al jardí des de la terrassa privada. 
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Plaça Guillemó, 5 
Andorra la Vella

emocions@viatgesemocions.ad
+376 806 006

Pl. Coprínceps, 4, local 3 
Escaldes-Engordany

emocions2@viatgesemocions.ad 
+376 829 044

Carrer de l’Aigüeta, 18 
Andorra la Vella

emocions3@viatgesemocions.ad 
+376 807 900

33 ooficines ii 17 pprofessionals aal tteu sservei
wwww.viatgesemocions.com

A Q U E S T  N A D A L

R E G A L A  VV I A T G E S  

R E G A L A  EE M O C I O N S



THE SIAM BANGKOK

The Siam és un petit hotel 
boutique de només 39 
habitacions situat a la 

vora del riu Chao Phraya, 
on hi trobem els hotels de 
més qualitat de la ciutat. 

La seva mida permet 
oferir un tracte i un servei personalitzat i de 5 

estrelles. Totes les suites tenen vistes al riu i n’hi 
ha que fi ns i tot tenen piscina privada. Tot un 

oasi a la bulliciosa capital de Tailàndia. Com a 
curiositat, a l’hotel s’hi poden practicar activitats 
com la boxa, un esport molt tradicional al país, 
fer classes de cuina o gaudir de la tranquil·litat 

que ens ofereix la sala de música. 

CHALET PELERIN, LE MIROIR

El Chalet Pelerin, situat al 
petit poble de muntanya 

de Le Miroir, ens 
submergeix a l’epicentre 

de l’aventura alpina i 
proporciona la base 

perfecta per recarregar 
piles després d’un complet dia en una de 

les set estacions d’esquí que l’envolten. Una 
casa d’estil rústic ideal per allotjar famílies o 

grups d’amics que vulguin gaudir d’una estada 
d’aventura i luxe, tant a l’hivern, amb activitats 
d’esquí i aventura incloses, com a l’estiu, per a 

qui li agrada gaudir de la muntanya tot l’any.  

BELMOND ANDEAN EXPLORER, PERÚ

Un dels viatges en tren 
a més altitud, explorant 
antics regnes i visitant 
meravelles des de l’alba 
fi ns al capvespre i durant 
la nit. Belmond Andean 
Explorer et portarà a 
alguns dels paisatges més impressionants del 
món.
Des de Cusco, l’antiga capital de l’imperi Inca 
(travessant les planes més altes dels Andes), 
fi ns a la bellesa brillant del llac Titicaca. 
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Immobiliària Superior ultima la construcció 
de nous pisos d’alt estànding al centre 
d’Andorra la Vella. Amb 127 metres qua-
drats construïts, els habitatges disposaran 
d’un ampli saló-menjador amb sortida a 
una terrassa d’uns 3,3 m2, així com d’una 
cuina independent amb mobiliari de la casa 
Bulthaup i equipada amb electrodomèstics 

Siemens -forn, placa d’inducció i campana 
extractora. Els pisos tindran tres dormitoris 
dobles, dels quals un en suite, i tots amb 
armaris encastats. Les portes interiors i 
dels armaris seran lacades color blanc de 
la casa Carre-Hulsta SA. Així mateix, els 
habitatges tindran dos banys complets. Les 
aixetes seran de la marca Hansgrohe i els 

VIURE AL CENTRE
D’ANDORRA
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sanitaris de la casa Roca. L’àtic disposarà 
d’una terrassa de 46 m2.
L’interior dels pisos i de la cuina serà de 
gres porcellànic imitació parquet. Les fines-
tres i balconeres seran oscil·lants batents 
i fixes d’alumini de la casa Schüco, amb 
tancament de pont tèrmic i cambra d’aire. 
Amb aquests acabats d’alt estànding es 
garantirà un bon sistema d’aïllament tèr-
mic i acústic. Així mateix, cada pis tindrà 
sistema de domòtica, la calefacció serà 
radiant i hi haurà una plaça d’aparcament 
per a cada habitatge.
Les vivendes, que gaudiran de vista i sol 
durant tot el dia, es troben en una ubicació 

ideal, una zona privilegiada a prop de tots 
els serveis necessaris per a la vida diària 
de la capital, des dels seus reconeguts i 
prestigiosos centres educatius i sanitaris 
fins a les principals oficines governamentals 
i administratives.
Així mateix, és possible aprofitar l’àmplia 
oferta d’entreteniment, cultural, comercial 
i financera, com ara restaurants, botigues 
especialitzades, grans magatzems, museus 
i bancs.
També hi ha nombrosos espais esportius 
i lúdics a prop, i fàcil accés a les tres es-
tacions d’esquí del Principat, Grandvalira, 
Vallnord i Naturlandia.
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Cal remuntar-se fi ns al 1988 per parlar de 
la primera aparició pública del Suzuki Vitara, 
un petit tot terreny amb excel·lents qualitats 
off-road que, trenta anys i tres generacions 
després, s’ha reconvertit en tot-camí per fer 
front a la resta de SUV urbans del mercat. I 
és que el model actual va arribar el 2015 per 
donar una alenada d’aire fresc a la gamma 
Suzuki i, amb nous arguments al seu favor, 
com la personalització i un major dinamisme 
en carretera.
Però el temps passa i, al ritme actual, tres 
anys són sufi cients com per justifi car un 
rentat de cara. Almenys això han pensat a 
Suzuki, ja que el seu tot-camí més urbà acaba 
d’actualitzar-se amb lleugers retocs estètics 
i una posada al dia de l’oferta mecànica. La 
veritat és que no és fàcil adonar-se de les 
modifi cacions de l’exterior, però el Suzuki Vitara 
2019 compta amb un frontal on canvien la 
graella i el paraxocs. També s’han redissenyat 
les llums posteriors per modernitzar la seva 
saga, mentre que el catàleg de llandes i la 
paleta de colors per a la carrosseria ofereixen 
noves alternatives.
A l’interior, els canvis inclouen una nova pan-
talla TFT a color situada al centre del panell 

d’instruments. Allà s’hi mostra la informació 
de l’ordinador d’a bord, el sistema multimèdia 
o el mode de conducció seleccionat. Més 
enllà d’aquest element, s’ha prestat especial 
atenció a la qualitat dels materials emprats 
i als seus ajustos, així com a la dotació de 
sistemes d’assistència a la conducció, que 
ara inclou l’avís de canvi de carril involun-
tari, el sistema d’ajuda a la permanència 
en el carril, el reconeixement de senyals de 
trànsit, l’alerta d’angle mort o la frenada 
d’emergència.

30 ANYS
EN PLENA FORMA
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de Grisogono 
Arracades i anell Vortice, en or blanc i diamants blancs.
Bàsic Mercat 
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Disponibles a MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT

SHOCKING 

Penjoll Allegra
de Grisogono

Braçalet
Shamballa

Hermès

Penjoll i anell Unicorn
Ginette NY

Braçalet
Ginette NY

Penjolls Indian Leaf
Tamara Comolli

Braçalet 8º0
Fred

Braçalet Force 10
Fred

Polsera Charm Mikado
Tamara Comolli

Polsera Indian Snake Woood
Tamara Comolli

Anells Romane
Messika

Arracades Liens Séduction
Chaumet

Anell Mother of Pearl
Ginette NY

Anell Vortice
de Grisogono

Arracades Happy Diamonds
Chopard
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COLORS

Disponibles a MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT

Anells Pop Collection
Adolfo Courrier

Anells Pop Collection
Blue Jeans

Adolfo Courrier

Arracades en perla
Mikimoto

Richard Nicoll

Braçalets Nature
Ole Lynggaard

Anells Lotus 
Ole Lynggaard

Rellotge Laureato 34 mm
Girard-Perregaux

Polsera Shoting Stars 
Ole Lynggaard

Arracades
Ole Lynggaard

Penjoll Joséphine Aigrette
Aigua Marina 

Chaumet

Arracades
 Joséphine Aigrette 

Chaumet

Penjoll Mikado 
Tamara Comolli

Arracades
i anell Giardini Segreti 

Pasquale Bruni

Arracades Paisley 
Tamara Comolli

Braçalets Happy Hearts
Chopard
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Anell i arracades col·lecció Vortice
de Grisogono

Arracades col·lecció Boule
de Grisogono

Rellotge Code Coco
Chanel

Collar de perles i arracades
Mikimoto

Anell Alliance
Shamballa

Braçalet
Shamballa

Chanel

Anell
 Joséphine Aigrette

Perle Akoya 
Chaumet

Penjoll amb perla
Mikimoto

Penjoll Menottes
dinh van

Arracades Naja Naja
Pasquale Bruni

Anell Le Cube
dinh van

Braçalet Le Cube
dinh van

Anell My Twin
Messika

Braçalet Move Titanium
Messika

Anell Liens Séduction
Chaumet
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Braçalets Shamballa

Polsera dinh van

Anell
col·lecció Tension
Niessing

Braçalet Serrure
dinh van

Anell Happy Diamonds
Chopard

Braçalet Mikado
Tamara Comolli

Anell Aurora
Mimí Broggian Milano

Anell Glamazone
Messika

Rellotge Class One
Chaumet

Anell Chiocciolina
de Grisogono

Anells Pop Collection
J Lady

Adolfo Courrier

Penjoll Jeux de Liens
Chaumet

Schiaparelli

Penjoll Circle
Ginette NY

Penjoll Liens Séduction
Chaumet

Braçalets  Move 
Messika
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Arracades d’or groc 18 
carats amb ametista, safi r 
rosa i coboixó d’onix.

Polsera d’or groc 18 carats nus celta 
amb calcedonia azul i  

Punt de venda VASARI

SH
OP

JOIES

al màxim

la nova
col·lecció
de Vasari

Polsera d’or groc 18 carats nus celta

Collar d’or groc 18 carats 
amb diamants, ónix caboixó, 
jade vert i tires de safi r rosa

Azzaro

Anell d’or rosa 18 carats cors 
enllaçats amb pavé de safi rs 
rosa I caboixó de ametista.

Arracades d’or groc 18 ca-
rats amb diamant, ametista 
caboixó i jade lavanda.
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Azzaro

Punt de venda VASARI

Anell d’or groc 18 carats nus 
allargat amb turmalina

Polsera d’or groc 18 
carats, llaç creu amb 
tumarina i cadena.

Anell d’or groc 18 
carats, nus celta amb 
pavé de tsavorites y 

caboixó de crisoprasi.

Anell d’or groc 18 carats nus 
allargat amb pave de safi rs 
rosa i caboixó calcedonia.

Arracades d’or groc 18 
carats amb diamant, 
crisopaci i tira de perles 
amb maragdes.

Arracades d’or groc 18 
carats ametista, diamnt, 
coboixó de calcedonia 

“sea blue”.

Cordó i anell amb jade 
i diamants, d’or groc 18 

carats.
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Collar d’or rosa 18 carats 

llaç 4 amb cadena.

Azzaro

Polsera d’or groc 18 carats nus 
celta amb onix i cadena.

Collar d’or groc 18 
carats, amb morganita, 
onix caboixò, jade gris i 
tires de perles.

Arracades d’or groc 18 
carats citrí, diamant 
negre i caboixó d’onix.

Anell d’or groc 18 carats 
cors enllaçats amb 
caboixó d’onix.

Botons de puny d’or 
groc 18 carats amb 
forma de trébol.

Arracades d’or groc 
18 carats criolles amb 
espurnejat de diamants.

Arracades d’or groc 18 carats jade negre, 
diamant negre, pavé de diamant blanc i tires 
de perles amb espinela.

Polsera d’or rosa 18 carats 
serpentí doble amb cadena.

Anell d’or groc
18 carats nus tancat 
amb diamants.

Anell mini nus d’or 
rosa 18 carats amb 
brillant blanc. 

Anell d’or rosa 18 carats nus 
caratsuadrat espurnejat
amb diamants.



Fall & Winter
2018

Avinguda Carlemany, 105 
VIVAND
AD700 · Escaldes-Engordany 
Andorra
galy@andorra.ad

www.lotusse.com
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Disponibles a SUISSA JOIERS

SUISSA JOIERS
COL·LECCIÓ PRÒPIA
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Marco Bicego

Anell d’or groc
Siviglia

Anells en or groc Jaipur

Braçalet en or groc
amb pedres naturals

Jaipur

Arracades en or groc
Jaipur

Braçalet i arracades en or groc
Siviglia

Arracades en or groc
Jaipur

Arracades en or groc
i pedres naturals
Jaipur

Braçalet i anell
en or groc
amb perles
Armband Africa

Arracades en or groc
Africa
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Col·leccions Gucci disponibles a SUISSA JOIERS

Anells en or groc i or blanc
GG Running

Polsera en or groc
GG Running

Collaret en or groc
GG Running

Collaret i anell en or groc
Gucci Flora

Braçalet i anell en or groc
High End

Anell en or rosa
Horsebit

Polseres en or groc
Le Marché des Merveilles

Anells en or groc
Le Marché des Merveilles

Arracades en or groc
Le Marché des Merveilles

Braçalet en or groc
Le Marché des Merveilles

Gucci



make it yoursmake it yours

C.C. Illa Carlemany
Av. Carlemany, 68 AD700 Escaldes-Engordany +00376 836300 i ara també, a Pyrénées
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Punt de venda NEREA AIXÀS

1. Penjoll col·lecció trapezi. Plata amb rodi negre. 225 € 2. Anell calat or groc. 460 €. 3. Penjoll col·lecció poma. Plata amb bany d’or. 110 €. 4. Penjoll mitjà tricolor col·lecció cub. Plata, 
plata amb bany d’or i rodi negre. 215 € 5. Anell col·lecció fulles. Plata i rodi negre. 62 €. 6. Esclaves col·lecció xarxa. Plata, plata amb bany d’or i rodi negre. - daurada 185 € i platejada 
179 €. 7. Anell esc: anell escultura col·lecció quadrat. Plata 84 €. 8. Anell col·lecció poma. Plata 69 € 9. Arracades col·lecció Medusa. Plata, plata amb bany d’or i rodi negre. 90 €. 

4

2

6

7

9

3

SCULPTURE
& JEWELLERY

8

33

5

1





SWAROVSKI
CELEBRA LA MÀGIA DEL NADAL
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Swarovski captiva amb la seva lluentor ini-
mitable per a la temporada de festes i ho 
acompanya d’un missatge inspirador, tan 
brillant com la seva nova col·lecció per a 
les festes... convidant tots els amants dels 
regals a difondre un missatge de goig i amor.
Un jardí encantat de conte de fades, con-
gelat en el temps i ple de lluents cristalls 
de Swarovski serveix com a font d’inspiració 
a la col·lecció per al Nadal del 2018, que 
dissenya bijuteria, accessoris i atractius regals 
que il·luminaran i faran sentir-se radiants 
dones de tot el món.
Louison és una línia d’accessoris capaç de 
transformar fi ns i tot les peces de vestir més 
senzilles amb el seu disseny eteri i enlluernador 
inspirat en les fulles gelades de l’hivern. Per 

la seva banda, la família d’accessoris Mayfl y, 
d’inspiració botànica, ret homenatge a la 
bellesa de la naturalesa evocant les fulles 
d’un bosc encantat a les quals s’incorporen 
detalls brillants.
Algunes peces, com la brillant silueta de 
fi ligrana de la família Creativity, són fan-
tàstiques com a regal. Els adornaments 
per a l’orella en estils enlluernadors estan 
de plena actualitat aquesta temporada de 
festes, i dos d’ells poden revelar-se com 
tot un encert i transformar un look bàsic en 
un d’atrevit. La silueta en cascada de les 
arracades d’aranya Creativity no tan sols 
permet realçar el glamur, sinó que a més 
aporta una increïble sensació de moviment 
als looks per a qualsevol ocasió.

Arracades Merry

Anell Merry
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Braçalet Mayfl y

Anell Mayfl y

Arracades Mayfl y

Arracades Creativity

Collar Creativity

Braçalet Louison 

Arracades Louison

Anell Louison

Disponible a punts de venda SWAROVSKI



98 Disponibles a les botigues VILADOMAT - www.viladomat.com

1

4

SH
OP

SKI

al màxim

4

6

7

8

9

10

3

2
5

8

WINTER,
SWEET WINTER

1. RIDE SNOWBOARDS HELLCAT Taula snow dona. 2. PICTURE EXA JKT Jaqueta dona snow. 3. PICTURE EXA PT Pantalons dona snow. 4. BARTS NICOLE 
CHARCOAL Gorro. 5. GO PRO HERO 7 Black Càmera vídeo. 6. THE NORTH FACE BLACK BOX M VOSTOK Jaqueta home. 7. CANADA GOOSE ROSSCLAIR 
PARKA Jaqueta dona. 8. SOREL WHISTLER MID Bota après ski. 9. MOON BOOT WOOL Bota après ski dona. 10. SALOMON S/MAX BLAST Esquís alpins.
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La nova col·lecció Premier de Breitling presenta 
cinc models diferents amb una elegància a 
l’altura del seu nom i una qualitat i rendiment 
que són Breitling en estat pur. Encara que la 
marca gaudeix d’alta consideració pels seus 
rellotges d’aviació i busseig, els atractius nous 
models han estat creats específi cament per 
ser utilitzats en terra, que va ser, com no cal 
dir, el primer entorn en què es va desenvolupar 
Breitling.
Georges Kern, CEO de Breitling, s’expressa amb 
claredat sobre el paper assignat als rellotges 
Premier en la cartera de productes de la casa: 
“És la primera col·lecció moderna de Breitling 
pensada per a l’elegància quotidiana. Per la 
seva qualitat i rendiment excel·lents, aquests 
rellotges no poden negar que porten l’ADN 
inconfusible de la marca, però s’han concebut 
per emfatitzar un estil que sigui un bell com-
plement de la seva fi nalitat.”
La nova col·lecció Premier de Breitling pren no 
solament el nom, sinó també el disseny que 
va inspirar els rellotges Premier fabricats a la 
dècada del 1940. Igual que les grans pel·lícules 
d’aquella època de confl icte mundial i incertesa 
econòmica, els models Premier també oferien 
una via d’escapament a través de l’elegància 
que anhelaven les persones.
Mentre que la col·lecció està dedicada específi -
cament a l’entorn “terrestre” de Breitling, l’equip 
que la va dissenyar també va rebre la infl uència 
d’alguns dels primers models de la marca. Igual 
que la família Premier original, l’elegància de la 
qual va atreure una alta consideració, els seus 
successors d’avui constitueixen una declaració 
d’estil sense concessions. La col·lecció inclou 

Breitling

cronògrafs –el pilar de la reputació mundial de 
la marca–, models dia i data i sobris rellotges de 
tres manetes amb una discreta esfera interna 
per als segons. 
Els rellotges originals Premier de Breitling van 
imposar una nova moda i van seguir a la perfecció 
el ritme dels notables esdeveniments mundials 
succeïts en aquella dècada dels quaranta. Els 
models de la nova col·lecció amplien aquest 
llegat, ja que refl ecteixen l’herència i els codis 
històrics del disseny d’una gran marca, però 
també manifesten un estil urbà i una passió 
per l’excel·lència. Són el refl ex d’una història 
magnífi ca, però llueixen un estil que mai pas-
sarà de moda. A més, ofereixen l’elegància, 
el rendiment i la qualitat que tots esperen de 
Breitling. Ara més que mai, una marca genuïna 
per a persones amb estil, propòsit i acció.

NE
W

S

TIME
al màxim

UNA
COMBINACIÓ
DE PROPÒSIT
I ESTIL
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PREMIER AUTOMATIC DAY & DATE 40

Mostra, a més de l’hora, el dia de la set-
mana i la data, indicacions localitzades, 
respectivament, a l’altura de les 12 i les 
6 hores. Aquest rellotge automàtic de pol-
sera es mou amb l’energia d’un moviment 
de cronòmetre del calibre 45 de Breitling 
amb corda automàtica. Els models Premier 
Automatic Day & Date 40 s’ofereixen amb 
esfera negra o plata, muntats bé en braçalet 
d’acer inoxidable en corretja de pell nubuc 
o en pell de cocodril. 

PREMIER CHRONOGRAPH 42

El Breitling Premier Chronograph 42 té comp-
tadors de cronògraf per a minuts i hores 
situats, respectivament, a l’altura de les 12 
i les 6 hores, a més d’una esfera interna 
per als segons a l’altura de les 9 hores. El 
model està disponible amb esfera blava o 
negra, i permet triar entre corretja de pell de 
cocodril o pell nubuc, o bé braçalet d’acer 
inoxidable.

Agents ofi cials per a Andorra MERCAT DEL DIAMANT i BÀSIC MERCAT
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PREMIER B01 CHRONOGRAPH 42

Aquest model, equipat amb el calibre 01 de 
la manufactura Breitling, és el buc insígnia 
de la nova col·lecció. Desenvolupat interna-
ment a Breitling, el calibre 01 gaudeix del 
prestigi consolidat de ser un dels moviments 
mecànics de rellotge més refi nats del món. 
El seu cronògraf, amb corda automàtica i 
certifi cació de cronòmetre, funciona amb 
una impressionant reserva de marxa per a 
més de 70 hores.

PREMIER B01 CHRONOGRAPH 42 
BENTLEY BRITISH RACING GREEN

Celebra la perllongada col·laboració de 
Breitling amb Bentley Motors, fabricant 
dels automòbils de luxe més admirats a 
tot el món. Presentats anteriorment en la 
col·lecció independent Breitling for Bentley, 
aquest model i futures edicions limitades 
de models Bentley apareixeran dins de les 
famílies rellotgeres Breitling ja existents. Mo-
gut per l’energia d’un moviment mecànic del 
calibre 01, que pot contemplar-se a través 
del dors transparent de la caixa, el rellotge 
ofereix una impressionant reserva de marxa 
de 70 hores. El rellotge exhibeix una esfe-
ra en to verd de competició britànic, i està 
disponible amb braçalet d’acer inoxidable 
o amb corretja de pell color verd a joc amb 
l’esfera. Les esferes internes, en contrast 
cromàtic, estan situades a l’altura de les 3 
i les 9 hores, mentre que la fi nestra de data 
se situa a l’altura de les 6 hores. Altres trets 
que distingeixen aquest model de tots els 
altres són la placa gravada que porta escrit 
el nom de Bentley i el logotip Bentley que 
realça el dors transparent de la caixa.



model TYNA.

model BRADLEY.

Sabates MEPHISTO
amb tecnologia SOFT-AIR:

PER CAMINAR
SENSE CANSAMENT

MEPHISTO combina modernitat i 
comoditat òptima. Per la seva agilitat, la 
sola intercalada SOFT-AIR, present a cada 
sabata MEPHISTO, contribueix a absorbir 
els xocs inherents en caminar, tot assegurant 
una higiene perfecta. Així, es preserven 
els peus, les articulacions i les vèrtebres.



Fener Boulevard - C/. Maria Pla - AD500 Andorra la Vella - galy@andorra.ad

WORLD’S FINEST FOOTWEAR
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Gucci amplia la seva col·lecció de rellotges 
Gucci Dive amb diverses opcions de 40 i 45 
mm. Tots els models combinen la seva imatge 
clàssica amb un dels nous símbols animals 
de la casa. Les esferes, amb el cap de felí o el 
motiu Kingsnake, mostren un disseny inconfusi-
blement Gucci, mentre que els típics elements 
inspirats en els rellotges d’immersió —com el 
bisell giratori unidireccional— li aporten un toc 
modern i esportiu.
La versió de 45 mm es presenta amb capsa 
i armis d’acer o amb capsa de PVD d’or groc 
i corretja de cautxú negre. En tots dos casos, 
l’esfera negra llueix índexs circulars i mostra 
el motiu Kingsnake, platejat o daurat, segons 
el color de la capsa del rellotge. El fons de la 
capsa presenta el logotip Gucci gravat.
El motiu Kingsnake torna a aparèixer en una 
de les versions de 40 mm, realçat per la capsa 
d’acer, esfera negra i corretja de cautxú negre. 
El logotip Gucci també està present en el fons 
de la capsa d’aquesta versió. Dos altres models 
de 40 mm mostren el cap de felí a l’esfera, 
blanca o negra. Una de les variants presenta 
capsa d’acer, esfera negra i corretja de cautxú 
negre, i l’altra, capsa de PVD d’or groc, esfera 
blanca i corretja de cautxú blanca. El fons de 
la capsa del model daurat presenta el cap de 
felí gravada.
Els cinc rellotges incorporen un moviment de 
quars ETA i són hermètics fi ns als 200 m (20 
ATM).
Gucci Timepieces és una de les marques de 
rellotgeria de moda més fi ables i coherents, 
amb un clar posicionament i enfocament cap 
al disseny. Dissenya, desenvolupa i produeix 
icònics rellotges Gucci des de principi dels 
anys setanta.
Fabricats a Suïssa, els rellotges Gucci es poden 
reconèixer per l’innovador i contemporani disseny, 
la qualitat i la cuidada artesania. Gucci forma 
part del grup Kering, líder mundial en peces 
de roba i accessoris que engloba importants 
i luxoses marques d’esport i estil de vida.

DESCOBREIX ELS     
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   NOUS RELLOTGES GUCCI DIVE
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Chanel
Boy Friend Tweed
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chopard
Happy Diamonds 
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Louis Erard
Romance amb 
diamants 
Vasari

Bell & Ross
S Grey
Diamond Eagle
Bàsic Mercat

Longines
Record
Suissa Joiers

Certina
DS Moon Phase
Suissa Joiers

Louis Erard
Heritage
Vasari

Hamilton
Jazzmaster Skeleton
Quars

Oris
Aquis Date
Diamonds
Bàsic Mercat



Breitling
Galactic 32
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Girard-Perregaux
Laureato
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Chanel
Premiere Rock
Bàsic Mercat

Tissot
Heritage Visodate
Suissa Joiers

Hamilton
Jazzmaster Viewmatic
Quars

Nomos Glashütte
Minimatik
Vasari

Gucci
G-Timeless
Quars

Nomos Glashütte
Tetra Goldelse
Vasari

Gucci
G-Frame
Quars
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Breitling
Navitimer 1 B01
Chrono 46 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Maurice Lacroix
Masterpiece
Chrono Skeleton
Bàsic Mercat

Girard-Perregaux
Laureato Chrono
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Hamilton
Khaki Field
Auto Chrono Soldier
Quars

Breitling
Navitimer 8 B01
Chrono 43 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Louis Erard
1931 Titanium
Manual
Vasari

Oris
Aquis Date
Bàsic Mercat

Longines
Hydroconquest
Suissa Joiers

Tissot
Chrono XL 
Classic
Suissa Joiers
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Girard-Perregaux
Neo-Tourbillon
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

de Grisogono
New Retro
Bàsic Mercat

Bell & Ross
Diver Bronze
Bàsic Mercat

Breitling
Navitimer Chrono 
GMT 48 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Girard-Perregaux
Constant 
Escapement
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

Maurice Lacroix
Masterpiece
Gravity 
Bàsic Mercat

Louis Erard
Heritage Data
Vasari

Nomos Glashütte
Tetra Nachblau
Automàtic
Vasari

Bell & Ross
Laughing Skull
Bàsic Mercat 
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FAVETES BABY SALTADES AMB ALLS 
TENDRES I TAGLIARINI DE SÈPIA

PREPARACIÓ:

Bullim les favetes 4 minuts (un cop pelades) i les refredem de seguida.
Seguidament, les saltem amb els alls tendres prèviament tallats en
juliana. Un cop estigui, tallem la sèpia en tires fi netes, imitant la
pasta italiana tagliarini, i la saltem amb oli d’oliva.
Per acabar hi afegirem un toc de sal i pebre.

PRESENTACIÓ DEL PLAT:

Disposarem d’un plat fons on posarem primer les favetes saltades;
a sobre hi situarem les tires de sèpia.

La recepta de
Jordi Banqueri, 
xef de
l’arthotel

Jordi Banqueri
Xef de l’arthotel - platórestaurant

Bon  profit!

INGREDIENTS

Favetes Baby
Alls tendres
Sèpia fresca
Oli d’oliva
Sal i pebre
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This is
Sweet Caroline
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Carrer Callaueta, 14 - AD500 ANDORRA LA VELLA - Tel.: +376 833 993

        sweetcarolineand            sweetcaroline_and



La Casa del Habano és l’exclusiva boutique
d’havans d’Andorra, que destaca per tenir 
el millor servei personalitzat, assessorant 
els consumidors en funció dels seus gustos 
i preferències. La Casa del Habano ha permès 
que es creïn les millors condicions perquè els 
amants i interessats en els havans tinguin a 
la seva disposició, com mai abans, els millors 
cigars. D’aquesta manera, es completa un cicle 
vital iniciat a les famoses vegas de les zones 
tabaqueres cubanes, i que fi nalitza a les mans 
d’un consumidor satisfet amb el producte, el 
tracte i el servei rebut a La Casa del Habano.
Els bons moments l’esperen en visitar La Casa 
del Habano, on el tabac és amo i senyor absolut. 
El prestigi de La Casa del Habano al Principat 
ve avalat per una llarga trajectòria, de més de 
20 anys d’experiència. El client podrà gaudir de 
productes exclusius en un establiment únic, ja 
que La Casa del Habano no disposa de cap 
franquícia a Espanya ni a França.
Habanos S.A. ofereix vitoles exclusives per a la 
seva comercialització a través de les diferents 
Casas del Habano arreu del món.

GAUDEIXI DELS
MILLORS CIGARSPU
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Una anyada
excepcional

Un Nadal més, FISAN presenta el seu 
esperat Pernil Alta Gastronomia Edició 
Limitada. Aquest any, FISAN ha seleccionat 
55 peces de l’anyada del 2014, que han 
reunit totes les característiques organo-
lèptiques per incloure-les en aquesta 
exclusiva selecció que encarna el súm-
mum del bon fer d’una empresa gairebé 
centenària.
Triades des de la seva criança a la devesa, 
aquestes peces han estat curades durant 
un període d’entre 56 i 60 mesos en 
assecadors i cellers naturals amb llum 
escassa, poc soroll, molta cura i grans 
dosis de paciència.
L’anyada del 2014 es caracteritza per 
l’excel·lent qualitat i quantitat del fruit. 
La meteorologia, amb precipitacions al 
moment oportú, va potenciar l’engreix i 
aprofi tament dels glans, que els porcs 
van poder gaudir en plena natura. Aquests 
factors es van traduir en una campanya 
abundant i molt llarga, d’octubre a març. 
El pernil FISAN Alta Gastronomia Edició 
Limitada 2014 es caracteritza pel seu 
color porpra intens i molt viu de lluentor, 
amb matisos de fruita seca, vegetals i 
fl orals. Llarg en boca amb records dolços 
i torrats, molt ben conjuntats i elegants. 
Quan aquest pernil es consumeix a una 
temperatura d’uns 22ºC s’aconsegueix 
la perfecció. Es recomana la seva degus-
tació sempre tallat amb ganivet i en un 
breu termini de temps, cinc o sis dies 
com a màxim, a causa de la seva ràpida 
oxidació un cop obert.

I si és un plaer per al paladar més exigent 
un pernil tan especial, també ho ha de 
ser per a la persona amb un gust exquisit 
la presentació cuidada i detallista com 
és la caixa de fusta i cuir natural, folrada 
a mà, on es presenta l’edició limitada 
de l’anyada del 2014. A més, inclou un 
ganivet de pernil, pinces per servir i drap, 
i cada peça va acompanyada d’un certi-
fi cat d’autenticitat numerat que acredita 
la pertinença d’aquest pernil de gla a 
l’edició limitada de l’anyada del 2014.
Aquest Nadal, el millor sabor de gla 
tradicional de FISAN no pot faltar a la 
seva taula.
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GRAND SIÈCLE
«Recrear l’any perfecte»

La idea de Grand Siècle es basa en una 
observació: la natura no ens donarà proba-
blement mai un any enològic perfecte. Per 
contra, l’art de barrejar ens pot permetre 
recrear-lo.
Més enllà dels millésimes rars, el Grand 
Siècle és l’elecció, no d’un, sinó de tres anys 
excepcionals, d’un perfi l enològic comple-
mentari. S’ha d’esperar després vuit anys 
d’envelliment en cava abans de poder-lo 
degustar.

Grand Siècle és l’expressió única de la recer-
ca del xampany excel·lent: “Barrejar el millor 
amb el millor per obtindre el millor.”

LA CUVÉE
«Equilibri perfecte» 

Aquest vi s’extreu del suc més pur del raïm, 
que és l’únic que permet a Laurent-Perrier 
elaborar La Cuvée, un xampany d’una gran 
fi nesa i frescor, obtingudes després d’un llarg 
envelliment en cava.

La tria d’un fort percentatge de Chardonnay 
és la base de l’estil i la personalitat de 
Laurent-Perrier. Puresa, frescor i elegància 
són les característiques que es busquen per 
a aquest vi que inicia l’esperit de la casa.

CUVÉE ROSÉ
«Escollida pels millors» 

Cuvée Rosé neix el 1968 de l’atreviment i 
saber fer únics de la Casa Laurent-Perrier. 
Exigint la recerca de la perfecció a cada 
etapa de l’elaboració, la Cuvée Rosé es 
fa exclusivament a partir de Pinot Noir. La 
maceració d’entre 48 a 72 hores després de 
la verema permet obtindre una aroma inigua-
lable, revelant tota la riquesa dels millors 
vins Pinots Noir.

Es caracteritza per les seves aromes de fruits 
vermells frescos, una gran intensitat i molta 
frescor.
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Bodegas Marqués de Vizhoja és un projecte personal 
de D. Mariano Peláez; un dels principals defensors 
de la professionalització del sector vinícola gallec, 
propulsor de la creació del Consell Regulador i 
pioner en la reivindicació i recuperació del raïm 
autòcton. La seva tasca la continuen avui en dia 
els seus fi lls Jorge i Javier Peláez, al capdavant 
de la gestió. A ells els va transmetre tot el conei-
xement adquirit al llarg dels anys, el seu afany 
per obtenir la màxima qualitat apostant per la 
innovació sense perdre de vista la tradició secular 
de l’elaboració del vi a Galícia. Tot comença a la 
Finca La Moreira, en un antic assecador de tabac 
reconvertit en celler, on la modernitat dels dipòsits 
d’acer inoxidable amb control de temperatura ha 
donat pas a la nova i actual forma d’elaborar 
els vins i continua al Pazo La Moreira, com a 
seu de l’imaginari Marquesado de Vizhoja; un 
edifi ci icònic i representatiu de l’antiga noblesa 
gallega i de les formes tradicionals de cultiu i 
explotació de la terra.

LICORES D’VIZHOJA

L’activitat licorera de Bodegas Marqués de 
Vizhoja, iniciada amb les Gotas del Marqués, 
té la seva continuïtat en els licors embotellats 
D’Vizhoja: crema de licor, licor d’herbes, licor 
de cafè i aiguardent d’orujo. 

VI MARQUÉS DE VIZHOJA

És el vi més afamat de la família Peláez, el 
seu vi blanc gallec més personal, llavor dels 
cellers. Perfecte per gaudir durant tot l’any, 
sol o com a perfecte acompanyament de tot 
tipus de menges. Especialment amb marisc, 
peix i fi nes pastes.

Tipus de vi: blanc gallec | Collita 2017 | 
11,5 Vol. 

Aroma fresca, fi na i penetrant amb tocs afrui-
tats. El gust fi , equilibrat, recorda la poma, 
pera i suaus notes cítriques.
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Disponibles a Jeff de Bruges Andorra

Les capses variades de la nostra 
col·lecció permanent amb una àmplia 

varietat de sabors i sensacions que responen 
a les exigències dels paladars més selectes 
i que gaudirà degustant en família o amb 
amics en qualsevol moment del dia.

A Jeff de Bruges per 
garantir l’autenticitat i la 

qualitat de les nostres xocolates, 
totes les receptes estan elaborades 
amb molta cura i exigència sense 

matèries grasses hidrogenades, sense 
OMG i sense oli de palma. Seleccionem 
els millors orígens de cada component 
de les nostres xocolates. Naturalment 

totes el 100% pura mantega de 
cacau.
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ANDBANK
www.andbank.ad

ANDIMESA, SL
www.gala.ad
Tel.: +376 736 616

ART HOTEL
www.arthotel.ad
Tel.: +376 760 303

AUTO CENTRE PRINCIPAT
acphyundai@andorra.ad
Tel.: +376 809 199

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

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

BOBBI BROWN
www.gala.ad
Tel.: +376 736 611

LA CASA DEL HABANO
casahabano@francport.ad
Tel.: +376 869 255

CERTINA
www.certina.com

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

COMERCIAL PONT
Tel.: +376 821 063 - 399 166

COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY
www.e-e.ad
Tel.: +376 802 255

CRÈDIT ANDORRÀ
www.creditandorra.ad

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

FISAN
www.fisan.es

FUNDACIÓ MUNTANYENCS
PER L'HIMÀLAIA
www.mount4him.org
info@mount4him.org
Tel.: +376 873 851

GALY
www.galycentre@andorra.ad
Tel.: +376 860 490 - 822 362

GUCCI
www.gucci.com

HAMILTON
www.hamiltonwatch.com

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

JEFF DE BRUIGES
jeffdebruiges.andorra@gmail.com
Tel.: +376 882 882

JO MALONE
www.gala.ad
Tel.: +376 813 609

LANDING ART MOBLE
Tel.: +376 813 848

LAURENT PERRIER
www.laurent-perrier.com

LEO PIZZO
www.leopizzo.com

LONGINES
www.longines.com

LOTTUSSE
lottusse@andorra.ad
Tel.: +376 814 834

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

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

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

O BAG
www.obag.es
Tel.: +376 836 300

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.

SUISSA JOIERS
www.suissajoiers.com
info@suissajoiers.com
Tel.: +376 806 350
BOUTIQUE
Tel.: +376 828 224
WATCH GALLERY
Tel.: +376 861 220

SWAROVSKI
www.swarovski.com

SWEET CAROLINE
Tel.: +376 833 993

TISSOT
www.tissotwatches.com

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

VILADOMAT
www.viladomat.com
Tel.: +376 800 805
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