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Foto portada: MESSIKA
Els collarets, els penjolls i els anells pertanyen a
la col·lecció Lucky Move i les arracades a la
col·lecció My Twin. 
Es poden trobar en exclusiva a les joieries Bàsic
Mercat (avinguda Meritxell, núm. 50) i Mercat del
Diamant (avinguda Meritxell, núm. 18).

tendències

actual

beauty

cultura

entrevistes

motor

shopping

estil de vida

gurmet

Els set tons de la temporada

Silver

Pink Peacock

Green & Yellow

Red & Very Peri

Música, teatre i exposicions

De New York a Andorra

Per llegir

Per escoltar i per veure

Jordi París, director de l’hotel Park Piolets

Ana Socías, fundadora d’Essential Air

Sauleda, passió i amor per l’ofici i la família

Nou Kia Niro: una mobilitat més sostenible

Shop joies

Shop rellotges dona

Shop rellotges home

Shop complements

Vestits de festa per ser la convidada perfecta

The Cigar Shop: el plaer dels millors cigars

Delicatessen i celler
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Av. Meritxell, 18 ·  
ANDORRA LA VELLA · ANDORRA

Tel.: +(376) 800 630 · mercatdeldiamant.com

Av. Meritxell, 50 ·  
ANDORRA LA VELLA · ANDORRA

Tel.: +(376) 885 110 · basicmercat.com 

*Les teves històries de Liens.

Col lect ion L iens

YOUR STORIES OF LIENS*

Joies que 
transmeten 
sentiments

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

Les col·leccions de joieria Chaumet Jeux de Liens i 
Jeux de Liens Harmony són plenes de romanticisme, 
amb peces per apreciar que transmeten l’alegria que 
es crea en estar junts.
Símbols d’enllaços eterns que ens connecten amb 
les persones que estimem, aquesta col·lecció ens 
porta peces atemporals i alegres per a ús diari, re-
vestides de la tradició de la Maison francesa de més 
de 240 anys.
La col·lecció Jeux de Liens celebra l’enllaç entre dues 
persones i les relacions duradores amb creacions 
modernes, plenes de colors cridaners.
Reinterpretacions contemporànies i delicades de 
baules, realçades per la delicadesa dels diamants, 
que ofereixen una multitud de possibilitats en pedres 
ornamentals muntades sobre or rosa o blanc.

Jugant amb el cercle asimètric, 
aquestes creacions en or rosa polit 
amb pavès de diamants es poden 
gravar a la part posterior per guar-

dar el record d’un nom, data o mis-
satge personal, creant un regal únic.

Els medallons arrodonits de Jeux de Liens Harmony 
evoquen la màgia de la trobada i de la felicitat 
d’estar junts. En malaquita o lapislàtzuli, les peces 
Jeux de Liens Harmony es presenten en tons que 
van del vermell intens al verd brillant.

Aquests medallons 
estan disponibles en 
diferents mides, així 

com polseres, collarets, 
anells i arracades.

CONSULTA
LA WEB

NE
W

S

JOIES

al màxim
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Klein
Blue

TE
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al màxim

Les tonalitats de blau més vibrants també s’han alçat com una de les tendències 
en colors més vistes a l’street style de Nova York. Sens dubte, val la pena incorporar 
aquest to al teu armari aquest hivern.

Els 7 tons
que vestiran la temporada
Els propers mesos arriben disposats a trencar motlles, canviant els habituals tons marrons, 
grisos i negres per propostes en clau optimista. El fúcsia Pink Peacock, el vermell, el verd 
Clickbait, el groc mostassa, el blau Klein, el violeta Very Peri i el platejat es converteixen en els 
protagonistes d’un hivern que tindrà més color que mai. 

12

Messika
Penjoll Lapis Lazuli

Lucky Move
Bàsic Mercat

Jimmy Choo

Jimmy Choo

Chanel

Alexandre Vauthier

Versace

Roger 
Vivier
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Silver 
Brillant 7/24

TE
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ÈN

CIES
al màxim

El platejat i els lluentons s’imposen, tant de dia com de nit, i són els tons 
perfectes per acomiadar el 2022 i obrir-nos camí cap al proper any. Ho veiem 
en infinitat de complements, botes, sabates, jaquetes i més.

14

Dinh  Van
Arracades Maillon
Bàsic Mercat

René Caovilla

Dior

Paris Texas

Balenciaga

Chanel

Valentino

Paco 
Rabanne

Paco 
Rabanne

Moncler

Alberta Ferretti
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Pink
Peacock

TE
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Valentino Garavani

És una versió exclusiva del popular Hot Pink, que ja va conquerir la moda de la temporada. 
I el Pink PP reflecteix la consagració d’aquesta tonalitat per part de la casa italiana 
Valentino i augura llarga vida al rosa durant molt de temps.

Valentino Garavani

Amina Muaddi

Unique Pink Collagen
Farmàcia Meritxell

Adolfo Courrier
Mercat del Diamant

Valentino Garavani

H&M

M
ac

h 
& 

M
ac

h

Versace

Mango

Messika
Braçalet My Move

Mercat del DiamantFred
Braçalet Force 10
Bàsic Mercat

16
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Yellow

TE
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al màxim

Pasquale Bruni
Arracades Petit Joli
Mercat del Diamant

Green
Er

m
an

no
 S

ce
rv

in
o

Adidas x Gucci

Adidas 
x Gucci

Prada

Max Mara

Dior

Chanel

Saint Laurent

Unique Green Collagen
Farmàcia Meritxell

Messika
Braçalet My Move

Bàsic Mercat

Ermanno 
Scervino

Bottega Veneta

18

Els colors que portes posats poden influir 
de gran manera en el teu estat d'ànim i 
aquestes dues opcions tan el vert com el 
groc aixecaran el teu esperit en portar-los.
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Adidas x Gucci

Max Mara



TE
ND

ÈN

CIES
al màxim

Versace

El vermell (Fiery Red) i el violeta s’erigeixen com dos dels colors tendència 
i, barrejats junts, donen forma a una de les combinacions de colors més 
atrevides de l’any.  Les firmes italianes Versace i Blumarine han demostrat 
que no hi ha res impossible cromàticament parlant.

Red

&
Very Peri

Balenciaga
Blumarine

Unique Violet Collagen
Farmàcia Meritxell

Valentino 
Garavani

Jimmy Choo

Gucci

Zara

Chanel

Pasquali Bruni
Penjoll Petit Joli

Mercat del Diamant

20
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Una peculiar troupe d’òpera, integrada per cinc excèntrics cantants, es disposa a re-
alitzar un recital amb un repertori dels més grans compositors del gènere. Al llarg de

la representació s’aniran revelant les passions ocultes i els anhels de cadascun
d’ells, amb conseqüències absurdes i impredictibles. 

Serà una nit per a recordar! Yllana: The Opera Locos aconsegueix crear una expe-
riència nova i diferent a l’hora de viure l’òpera i acostar-la a tots els públics de ma-

nera fresca, inusual i divertida.
Divendres 16 de desembre del 2022 a les 20.30 h

Preu: 20 euros
Venda d’entrades a www.andorralavella.ad/entrades 

‘Yllana: The Opera Locos’
Teatre

Auditori del Centre de Congressos
Andorra la Vella

El Museu Carmen Thyssen Andorra acull fins al 8 de gener la si-
sena mostra, titulada Made in Paris. La generació de Matisse, La-
gar i Foujita. L’exposició vol reflectir l’important imant cultural que
va ser la capital francesa entre final del segle XIX i principi del se-
gle XX.
Fins al 8 de gener del 2023
Preus: 9 euros (entrada general) - 5 euros (reduïda)
Entrada gratuïta per a menors de 18 anys

‘Made in Paris. La generació
de Matisse, Lagar i Foujita’

Exposicions

Museu Carmen Thyssen Andorra
Escaldes-Engordany

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, sota la batuta d’Albert
Gumí, obrirà el 2023 amb el tradicional concert de Cap d’Any,
en aquesta ocasió amb un particular recorregut per les grans
obres de la música de ball vienesa, des de Mozart fins a l’em-
blemàtica família Strauss. 
Diumenge 1 de gener del 2023 a les 19 h
Preus: de 25 a 35 euros
Venda d’entrades a www.ordinoclassic.ad

‘Passions vieneses’
Música

Auditori Nacional
Ordino

Tornen Els Pastorets lauredians, que aquest any es traslladen a Escaldes.
Els nostres pastors preferits viatjaran a través del desert fins a Natzaret, on

es trobaran amb tots els personatges per fer-nos riure i enamorar-nos.
Dilluns 26 de desembre del 2022 a les 20 h
Dijous 29 de desembre del 2022 a les 21 h

Divendres 6 de gener del 2023 a les 18 h
Dissabte 7 de gener del 2023 a les 18 h

Preu: 10 euros
Venda anticipada de localitats a www.santjulia.ad/entrades

‘Els Pastorets’
Teatre

Complex del Prat del Roure
Escaldes-Engordany





24

Av. Meritxell 50 ∙ AD500 ∙ Andorra la Vella ∙ Andorra
T. +(376) 885 110 | M. +(376) 609 110 
basicmercat@grg.ad | basicmercat.com

Disponibles a FARMÀCIA MERITXELL - www.farmaciameritxell.com

Fundada el 1838, Bigelow és la farmàcia més 
antiga de Nova York i una de les més veteranes 
dels Estats Units. Un establiment que ha 
cuidat la salut de diverses generacions de 
la gent del barri de Greenwich. Personalitats 
històriques i les més conegudes de l’actualitat 
hi han passat. I ara, Bigelow entra al nostre 
país de la mà de la Farmàcia Meritxell. 

Tot i que va ser fundada pel Dr. Galen Hunter, 
poc després es va vendre i la va adquirir el 
primer membre de la saga actual, Clarence 
Otis Bigelow, i des d’aleshores ha anat passant 
de pares a fills.

N’han estat clients personalitats com Thomas 
Edison, que es cuidava les mans de les 
cremades dels cables elèctrics amb el bàlsam 
de la farmàcia, o Eleanor Roosevelt, passant 
per artistes del cinema antic i modern. Per les 
seves portes han entrat tota mena de clients. 
De fet, la farmàcia Bigelow és coneguda 
pel pelegrinatge per part de persones que 
busquen els productes més eficaços, dels 
més tradicionals als més innovadors.

Celebritats com Sarah Jessica Parker, Elvis 
Costello, Jessica Lange, Graydon Carter, 
Amy Sedaris, Justin Theroux i Dianne Von 
Furstenberg s’han deixat veure per la farmàcia 
perquè els encanten els productes Bigelow.

Però si no pots fer una volta pel Greenwich 
Village de Nova York pots adquirir molts dels 
seus productes en exclusiva a la Farmàcia 
Meritxell d’Andorra la Vella.

De new York 
a anDorraNE

W
S

BEAUTY

al màxim

ESCANEJA
I COMPRA

Herbal Comfort 
Soak (Eucalyptus 
Oil 3,5%) N. 122. 
Antigament 
formulat per als 
refredats, amb 
olis essencials, 
eucaliptus, 
menta, equinàcia 
i gingebre. Per a 
l’estrès, dolors 
musculars... 

Bay Rum Cologne 
For Men

La colònia de 
rom té una aroma 

masculina, càlida i 
exòtica. És l’original 

des del 1907, 
realment atemporal.

Lemon Body Cream N. 005
És el producte estrella des del 
1870, per a pell molt seca, amb 
vitamina C, llard de karité i oli 
de nous de Kukui.

Body Wash–Musk
Com l’Aqua Mellis però 
amb aroma de mesc.

Rose Salve Tin
És el bàlsam més conegut de la farmàcia 
Bigelow, un dels preferits i més venuts, per 
als llavis, per a la pell en general, per calmar 
qualsevol irritació, i també per a mans, 
cutícules i colzes. 

Aqua Mellis Body Wash 
És un sabó corporal genial, amb oli de coco, àloe 
vera, amb una aroma especial i des de sempre. 
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Taller MAJORAL a Formentera.

Majoral és un projecte vital i creatiu que 
comença a l’illa de Formentera als anys 
setanta. En contacte amb els valors i 
l’esperit alliberador d’aquella dècada, 
Enric Majoral troba en l’artesania una 
eina per connectar amb tot allò que és 
primigeni, un retorn a l’herència de les 
cultures mediterrànies i a una manera 
de fer i de viure que és coherent i 
sincera.

Enric Majoral, amb el seu fill Roc, 
utilitzen els materials, la investigació i les 
tècniques pròpies desenvolupades en el 
taller com un mitjà expressiu. Envoltats 
de pedra i aigua s’aturen per poder 
percebre i comprendre, contemplar i 
capbussar-se. D’aquesta experiència 
sorgeixen objectes artístics que es 
converteixen en joia un cop són sobre 
la pell. Evocar formes i llocs, percebre 
l’entorn i transformar l’experiència 
personal en art és el camí que ha anat 
configurant el seu estil.
D’aquesta pràctica sorgeixen 
col·leccions com Posidònia, inspirada 
en l’aparença lleugera i dúctil de la 
planta marina de la costa mediterrània 
que Majoral imagina com cintes d’or que 

s’enrotllen sobre la pell. Al llarg de les 
dècades, Majoral desplega un projecte 
d’empresa familiar que manté intacte el 
seu vincle amb l’illa i el seu imaginari. 
Un imaginari que es troba a la base 
del seu particular estil contemporani i 
alhora atemporal.

En sintonia amb els valors que l’han 
acompanyat des dels seus orígens, 
Majoral aposta per crear les seves 
col·leccions amb or reciclat RJC i amb 
or certificat Fairmined, que garanteix 
que el metall prové de mines artesanals 
de petita escala on es generen llocs 
de treball segurs i es duen a terme 
pràctiques responsables amb el medi 
ambient. 

ES
TI

L
de

VIDA

al màxim

Enric Majoral, amb el seu fill Roc.

CONSULTA
LA WEB

        L'essència deL
Mediterrani

Braçalet plata 
Posidònia
8 voltes

Arracades en or Samoa
80 mm

Collaret en plata
Samoa

Collaret en or
Bots Fil 
45 cm

Av. Merixell., 50 · Andorra la Vella 
basicmercat.com  
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Collaret en plata
Samoa
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Arracades KLAR amb aiguamarines i 
morganites, dissenyades per Estela Guitart .

Av. Meritxell, 50 · Andorra la Vella

Barcelona / Madrid / Trento 
Bolzano / Konstanz / New York 
Tokyo / Shanghai / Brisbane 
Sydney / Melbourne / Perth 
Gold Coast

misui .es

MISUI és una prestigiosa marca editora 
de joies, l’essència de la qual traspassa 
el món de la joiera i ens endinsa en l’ima-
ginari i l’art. El resultat són unes peces 
singulars, fetes a mà, que transcendeixen 
modes i tendències. En aquest sentit, la 
proposta consta de col·leccions i sèries 
de peces úniques pensades per a un am-
pli ventall de públic. Es tracta d’una mar-
ca viva, que amplia i diversifica els seus 
llenguatges amb la incorporació gradual 
de nous dissenyadors d’una trajectòria 
artística reconeguda internacionalment. 
Així, a través de MISUI, Estela Guitart, 
Marc Monzó, Etsuko Sonobe, Noon Pas-

sama, Marta Boan i Felix Lindner gau-
deixen de plena llibertat per imaginar i 
crear joies amb un llenguatge propi i els 
màxims estàndards de qualitat.

MISUI neix a partir de la necessitat de re-
pensar la noció de luxe en el món modern 
actual. Els impulsors i arquitectes de la 
idea proposen el retorn a l’honestedat de 
la natura del segle XXI, posar en valor allò 
local i potenciar els conceptes de cultura 
i excel·lència en els objectes. I ho volen 
aconseguir tenint cura del nostre entorn 
natural i humà, des del respecte pel medi 
ambient i el treball de les persones

Totes les creacions de MISUI són locals, 
però d’abast internacional; pertanyen al 
nostre temps, però sense renunciar a la 
història i a la tradició; donen una gran 
importància a la qualitat i virtuts dels 
materials, però sense menystenir la im-
portància del disseny. Per això MISUI vol 
convertir-se en un referent en el món de 
la joieria, una experiència contemporània 
de luxe.

CONSULTA
LA WEB

ES
TI

L
de

VIDA

al màxim

         MisUi
Una aposta pel valor artístic 

dels millors dissenyadors 

L’espai MISUI a Bàsic Mercat busca oferir 
al client una experiència de compra 
serena i conscient en un ambient de 
disseny i artesania contemporània. La 
qualitat i neutralitat dels elements que 
conformen el córner permeten destacar 
les singulars peces de la marca, de 
manera que el client 
les pot observar, 
conèixer i gaudir en la 
seva essència.

Disponibles a BÀSIC MERCAT - www.basicmercat.com

Penjoll TWEET 
en or groc i safir groc 

dissenyat per 
Marc Monzó.

Anell THIRD SPIRIT 
en or groc amb turmalines i diamant, amb la 
talla Spirit Sun de Munsteiner, dissenyat per 
Marc Monzó.
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morganites, dissenyades per Estela Guitart .

Av. Meritxell, 50 · Andorra la Vella

Barcelona / Madrid / Trento 
Bolzano / Konstanz / New York 
Tokyo / Shanghai / Brisbane 
Sydney / Melbourne / Perth 
Gold Coast

misui .es
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BEE MY LOVE de Chaumet 
és una col·lecció en homenatge al símbol 

del poder diví i etern de Napoleó I. 
Perquè l’abella daurada adornà les gales 

i decorà els apartaments de la parella 
imperial. Des d’aleshores, els mestres 

joiers de la Maison creen tot tipus de joies 
naturalistes en què es representen les 

abelles.

NE
W

S

JOIES

al màxim

CONSULTA
LA WEB

icona
atemporal

Sobre aquestes línies, penjoll i anells de la col·lecció Bee My Love de 
Chaumet en or blanc i diamants.
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cHronomat de Breitling
La faMíLia creix

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

Des del seu rellançament l’any 2020, el Chro-
nomat s’ha convertit en el supervendes de 
Breitling. Està disponible en una àmplia va-
rietat de grandàries que inclou, d’una banda, 
cronògrafs robustos de 44 mm i, de l’altra, 
models esvelts de 32 mm amb tres manetes. 
Però fins ara entre uns models i altres hi havia 
un buit per cobrir. Ara, Breitling completa el 
catàleg presentant els nous Chronomat Auto-
matic GMT 40 i Super Chronomat Automatic 
38, amb diàmetres dissenyats per adaptar-se 
a tots els canells.
La grandària d’aquests models és només un 
dels atributs, però n’hi ha molts més. El Chro-

nomat Automatic GMT 40 canvia el cronògraf 
d’altres models de major grandària per un do-
ble fus horari i un disseny simplificat, mentre 
que la sèrie Super Chronomat Automatic 38 
destaca per comptar amb un bisell de dia-
mant de grans dimensions i per ser el primer 
rellotge amb traçabilitat de Breitling.
“Amb aquest llançament estem redefinint el 
Chronomat i el Super Chronomat, atorgant-li 
a cada peça la seva pròpia personalitat”, afir-
ma el CEO de Breitling, Georges Kern, “tot i 
que també és cert que aquesta col·lecció ja 
era coneguda per portar més enllà els límits”, 
afegeix.

La història del Chronomat comença amb la 
denominada “crisi del quars” als anys setan-
ta, quan la indústria rellotgera tradicional es 
va veure afectada per la comercialització de 
moviments de quars precisos i barats. Però 
durant aquella dècada de voràgine va ha-
ver-hi almenys una categoria de consumidors 
que va romandre fidel als cronògrafs mecà-
nics: els pilots. El 1983, l’esquadró acrobàtic 
nacional d’Itàlia va col·laborar amb Breitling 
per crear un rellotge personalitzat per als seus 
membres, prou robust per a la cabina però 
també prou elegant per portar-lo en el temps 
d’oci.

Rellotges BREITLING
Chronomat Automatic GMT  40



A més d’això, el polivalent rellotge esportiu va 
introduir elements que es convertirien en la 
seva marca comercial: quatre índexs mòbils 
en relleu marcant els quarts per protegir el vi-
dre i un braçalet Rouleaux en acer, dissenyat 
per a un major confort i durabilitat. El rellotge 
va causar sensació quan es va presentar i, 
un any més tard, es va llançar al públic amb 
el nom de Chronomat. Va ser un moment de-
cisiu en la indústria de la rellotgeria que va 
marcar la fi de la crisi del quars i el retorn 
del rellotge mecànic. Avui, aquesta família de 
rellotges torna a fer acte de presència.

El Chronomat Automatic GMT 40 ret tribut als 
viatges; no tan sols per incorporar la funció 
de doble fus horari, sinó també per adoptar 
una estètica relaxada. Presenta una esfera 
amb tons subtils en negre, blau, verd, antra-
cita i blanc combinada amb una caixa i un 
braçalet fets íntegrament d’acer, ideal per a 
qualsevol estil. Breitling es va decantar per 
una escala a joc de 24 hores per deixar que 
la maneta vermella GMT parlés per si sola. 
D’altra banda, el Super Chronomat Automatic 

38 està dissenyat per no passar desaperce-
but, independentment de si es porta amb 
un vestit o amb samarreta i texans. El model 
Super es diferencia de la resta de la família 
Chronomat pels índexs mòbils i la corona de 
ceràmica, i pel braçalet Rouleaux de cautxú, 
disponible en exclusiva en aquesta preciosa 
línia.

A més d’una presència realçada, l’Automatic 
38 també desprèn lluminositat. Al voltant del 
seu bisell d’or de 18K o acer inoxidable hi 
ha disposats diamants sobredimensionats, 
conreats en laboratori. L’esfera en tres colors 
(plata, verd menta i blau gel) li dona el toc 
perfecte de sofisticació. Combini el seu to 
favorit amb una corretja Rouleaux de cautxú, 
un braçalet Rouleaux metàl·lic polit o una 
corretja de pell de cocodril, a escollir.

L’altre model destacat de la sèrie és el pri-
mer rellotge amb traçabilitat de Breitling, el 
Super Chronomat Automatic 38 Origins, 
confeccionat amb or artesanal i diamants 
conreats en laboratori obtinguts de con-

formitat amb els nous estàndards de re-
ferència del sector.

L’Automatic 38 dona suport a la missió de 
Breitling #SQUADONAMISSION per fer-ho 
millor, un compromís adoptat per crear pro-
ductes i experiències meravellosos impul-
sant l’impacte social i mediambiental en tota 
la cadena de valor. Aquesta missió inclou la 
transició de tota la cartera de productes de 
la marca cap al proveïment responsable d’or 
artesanal i diamants conreats en laboratori 
per al 2025.

CONSULTA
LA WEB

BREITLING
Super Chronomat 
Automatic 38 Origins

Rellotges BREITLING
Super Chronomat Automatic 38
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TAG Heuer, la marca de rellotgeria suïssa de luxe, i Porsche, el fabricant 
alemany d’automòbils esportius, han anunciat una nova col·laboració, 
una veritable aliança entre dues firmes que comparteixen l’ADN de 
l’automobilisme esportiu, que marca el començament d’una intensa 
cooperació a llarg termini que abraçarà des de competicions fins al 
desenvolupament de productes. Un nou rellotge, el model TAG Heuer 
Carrera Porsche Chronograph, és el primer homenatge a l’amistosa 
col·laboració entre les dues emblemàtiques marques.

El TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph és un exemple exquisit 
de coordinació, cooperació i col·laboració. Prenent com a base el 
disseny del rellotge Carrera Sport Chronograph de TAG Heuer, amb la 
seva característica escala taquimètrica gravada al bisell, el nou model 
afegeix trets inspirats en l’essència del disseny de Porsche. El captivador 
cronògraf conjumina dues icones del rendiment, de la qualitat i de la 
innovació, aconseguint fusionar els universos de Porsche i TAG Heuer 
d’una manera que deixa patent l’excel·lència de tots dos noms, però 
sense diluir la seva essència.

El bisell compta amb la inscripció Porsche, gravada amb la mateixa 
tipografia inconfusible utilitzada també en els índexs. El rellotge incorpora 
en tots els seus elements els colors vermell, negre i gris –evocant també 

els models Heuer històrics–, mentre que, en el fons de la caixa, el cristall 
transparent permet contemplar la massa oscil·lant, en aquest cas 
redissenyada en afectuós homenatge al cèlebre volant Porsche i que 
porta impreses les inscripcions Porsche i TAG Heuer. L’esfera mostra un 
efecte asfalt, creat especialment per a aquest model, que reflecteix la 
passió per la carretera, i els dígits aràbics ens recorden els del quadre 
de comandaments dels magnífics esportius Porsche.

Aquest rellotge pioner es presenta amb una corretja suau en luxosa pell 
de vedell, amb un innovador repunt que evoca l’interior d’un Porsche, o 
amb un braçalet de línies de baules aerodinàmiques a l’estil de les pistes 
de carreres. El sorprenent model es completa en el seu interior amb el 
moviment de manufactura pròpia Calibre Heuer 02, que proporciona una 
impressionant reserva de marxa de 80 hores. Amb el seu embragatge 
vertical i la roda de pilars, el mecanisme de cronògraf posa de manifest 
la infatigable cerca de precisió absoluta per part de la marca. Finalment, 
en tractar-se d’un rellotge d’edició especial, el model TAG Heuer Carrera 
Porsche Chronograph es presenta en un estoig a mida, els colors i l’estil 
del qual concorden amb el destacat rellotge que va a l’interior. La caixa 
negra exhibeix en color blanc els logotips de TAG Heuer i Porsche. A dins 
s’hi allotja un estoig de viatge negre amb dimensions a mida i un interior 
vermell en l’inconfusible estil Porsche.

eL frUit d’Una eStreta aMiStat

 TAG Heuer 
CARRERA PORSCHE CHRONOGRAPH 

CONSULTA
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La reedició del Tissot PRX de l’any passat es va convertir en un 
clàssic a l’instant gràcies a unes línies fresques i un innovador 
estil de final dels setanta. L’esperit lliure i avantguardista de 
l’original del 1978 es va traslladar de manera natural a la 
nostra època. Avui, Tissot continua alimentant el mite amb una 
campanya de pel·lícula, una aposta que confirmarà l’arrelament 
del PRX en la cultura dominant.

La campanya relata la història de cinc personatges, cadascun 
amb un estil, una personalitat i unes aspiracions pròpies, però 
que tenen en comú la seva actitud, el seu estil de vida i haver 
triat el nou PRX 35 mm. L’escena és un clàssic de la cultura 
pop. Un cotxe, una benzinera i un destí desconegut. A l’aire sura 
l’aroma de la llibertat. Tot sembla possible. Perquè, qui necessita 
un pla? La vida s’improvisa. És aquí per aprofitar-la. Només 

cal guanyar temps al temps i fer que cada 
minut compti. Els inconfusibles acords d’una 
banda sonora pulp al més pur estil dels EUA, 
el primer pla d’una lluentor de llavis, molts 
snacks per conduir fins a la sortida del sol 
i cinc rellotges PRX, cadascun amb l’esfera 
d’un color. Res pel que preocupar-se. I com 
es diu la benzinera? Les lletres PRX brillen 
sense inhibicions en un neó de color rosa.

Quan es va presentar el 1978, el PRX va ser una declaració 
d’estil i llibertat d’expressió. Un disseny valent, inconformista, 
fins i tot rebel. Més de quaranta anys després, l’essència 
continua sent la mateixa. La campanya capta aquest precís 
instant del despertar juvenil, aquest sentiment d’alliberament. 
Els protagonistes malbaraten confiança, estan desitjant explorar 
el món que tenen davant seu. I hi ha espai per a tothom. Les 
referències cinematogràfiques ens transporten a un context molt 
familiar perquè qualsevol pugui identificar-se amb la narrativa. 
Evasió en la seva versió més pura i excitant. La pregunta és 
clara: on ens portarà el pròxim viatge PRX?

El nou Tissot PRX 35 mm queda al descobert. La reinterpretació 
del PRX de l’any passat tenia la caixa de 40 mm i moviment 
automàtic o de quars. Enguany, Tissot ha afegit una caixa unisex 
de 35 mm i la possibilitat de triar entre models d’acer setinat 
polit amb l’esfera blava, verda, blau clar o plata, i models amb 
l’esfera i la caixa revestida de PVD daurat groc. D’altra banda, 
la seva estètica s’inspira en el PRX original del 1978 i en la 
versió de l’any passat. Presenta el mateix bisell fi perfectament 
polit, els flancs de la caixa angulars i poliments en vertical i 
una característica polsera metàl·lica. Dins porta un moviment 
de quars Swiss Made. El PRX i la seva campanya són la definició 
mateixa d’un clàssic vintage modern.
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tissot celebra la mescla de modernitat 
i estil ‘retro’ del nou Prx 35 mm amb 

una campanya de pel·lícula
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Amb el DS+, Certina s’enorgulleix de presentar un nou i 
espectacular concepte de rellotge: un rellotge que no tan 
sols ofereix diferents corretges per triar, sinó també una 
varietat d’estils de caixa per combinar-les segons les teves 
preferències personals. Tria entre un look esportiu o vintage, 
estil submarinisme o urbà: gràcies a un enginyós disseny en 
tres parts, podràs modificar l’aspecte del rellotge de manera 
senzilla —sense necessitat d’utilitzar eines i en tan sols uns 
passos— perquè combini amb la teva vestimenta, per a 
una ocasió especial o senzillament perquè et ve de gust. Al 
mateix temps, la fiabilitat, la sòlida construcció i la precisió 
del moviment mecànic Powermatic 80 amb espiral Nivachron 
romanen inalterats.

El secret del rellotge DS+ resideix en una construcció en tres 
parts: cap, caixa i corretja del rellotge. Cadascun d’aquests 
tres elements és una unitat autònoma que pot combinar-se 
com es desitgi amb les altres dues. El cap rodó, disponible 
amb tres esferes diferents, s’introdueix a pressió des de baix 
en una de les sis caixes d’acer inoxidable i es fixa de manera 
segura amb cargols utilitzant una corona independent en la 
caixa. Una innovadora junta fabricada amb material d’origen 
biològic garanteix un segellament perfecte. Les anses de la 
corretja es troben a la caixa, de manera que pot utilitzar-se 
el sistema de canvi ràpid de Certina per col·locar la corretja 
desitjada. Els rellotges es presenten en tres kits diferents, 
cadascun amb un cap, dues caixes i dues corretges.

DS+, el nou rellotge de Certina 
‘MultipliCa el teu eStil’
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Nilufar Addati, considerada una autèntica outsider a 
l’escena digital italiana, comparteix cada dia la seva 
vida amb més d’1,2 milions de seguidors a Instagram 
(@NilufarAddati), a través d’aquelles coses que més 
estima: la moda, la joieria i, el més important, la gas-
tronomia i tot allò que gira al voltant de l’art culinari. 
Versàtil i talentosa, nascuda l’any 1998, Nilufar ha 
destacat des del debut pel seu atractiu espontani, 
romàntic i sofisticat.

Va néixer a Nàpols, de mare iraniana i pare napolità, 
i té un fort vincle amb la família i els seus orígens: 
pertany meitat a la cultura italiana i meitat a la cultura 
persa i, per tant, es considera l’emblema de la inclusió 
i la integració.

Nilufar porta joies de Leo Pizzo des del 2019 a les 
catifes vermelles més prestigioses i és la gran estrella 
de la nova campanya publicitària internacional de Leo 
Pizzo.

niLUfar
addati

brilla com a nova imatge 
de la campanya 2022 de 

Leo Pizzo
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Nilufar Addati amb arracades i anell en or blanc i diamants de la col·lecció 
Diva de Leo Pizzo al Festival de Cinema de Venècia.

Penjoll
Col·lecció
Colore

Anells 
Col·lecció Colore

Arracades Col·lecció
Navettes

Arracades
Col·lecció Diva

Anells 
Col·lecció Colore

Anell
Col·lecció Diva

Anell
Col·lecció Diamanti

Braçalet
Col·lecció 
Diamanti
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Square Bang Unico:
La qUadratUra deL cercLe

Queda alguna cosa per explorar en el camp 
de la rellotgeria? Aquesta és la pregunta 
que es fa diàriament el departament de 
R+D d’Hublot. Quan ja hem creat els mate-
rials més resistents, forjat les aliances més 
inversemblants, desenvolupat complicacions 
extraordinàries, la resposta està a vegades 
senzillament... en la forma. En l’actualitat, 
Hublot en domina tres: el rellotge rodó, els 
models en forma de bota i les master pieces 
o MP, que desafien totes les convencions.

Ara fa la seva aparició estel·lar una quarta 
forma: el quadrat. I ho fa a través del nou 
model Square Bang Unico. La geometria del 
quadrat va seduir Hublot pels reptes que 
imposa. Per començar, el moviment. Perquè 
el component essencial de qualsevol calibre 
és la roda, que implica un moviment, per 

Disponibles a la BERNA JOIES i HUNGARI JOIES - www.pons1845.com 42
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descomptat, rodó. En conseqüència, per introduir de manera harmoniosa un movi-
ment rodó en una caixa quadrada és necessari fer un malabarisme molt especial. 
Aquesta és la raó per la qual la major part dels rellotgers oculten el seu moviment: 
per crear la il·lusió que utilitzen un moviment de corda, o per no haver estat ca-
paços de trobar una estètica coherent.

Hublot va prendre la decisió radicalment oposada: la marca no oculta res del seu 
moviment patentat Unico, l’orgull dels rellotgers de Nyon i el cor que batega en la 
majoria de les seves creacions des de fa més de 10 anys. El cronògraf bicompax 
prescindeix d’esfera per revelar la intimitat dels seus engranatges.

El segon repte és la construcció modular de la caixa, dissenyada amb un contenidor 
central dotat d’una placa superior i inferior amb la finalitat de permetre múltiples 
combinacions i transformacions. No obstant això, aquesta vegada és de forma 
quadrada, per la qual cosa resulta molt més complicat aconseguir l’estanquitat. 
Tot i això, Hublot ho ha aconseguit i garanteix una resistència a l’aigua fins a 100 
metres de profunditat. La dimensió de la caixa també és important per assegurar 
una ergonomia perfecta per a aquest nou model, la comoditat del qual al canell 
s’acosta molt a la que ofereix el Big Bang de 42 mm. Les similituds amb la icona 
de la marca, d’altra banda, són perceptibles en innombrables punts.

En primer lloc tenim la construcció en sandvitx de l’esfera, caracteritzada per di-
ferents nivells de profunditat i una construcció altament arquitectònica. Aquesta 
esfera recupera, així mateix, l’ús del safir per oferir una vista perfecta del moviment 

Unico.

A continuació trobem els sis cargols sobre el bisell, distribuïts exac-
tament en els mateixos llocs que en la col·lecció Big Bang. A un 

costat i a l’altre de l’Square Bang Unico se situen les orelles 
que també comparteix aquest model amb la caixa del Big 

Bang, que equilibren el disseny al mateix temps que 
protegeixen la caixa. Quant a la corretja, a més del 

sistema One Clic que tant d’èxit ha tingut amb 
el Big Bang i el seu cautxú estructurat, tro-

bem igualment els dos cargols integrats 
que asseguren la subjecció. Finalment, 

l’Square Bang Unico utilitza els matei-
xos materials que el seu germà gran, 
en particular el titani, la ceràmica i 
el King Gold, sense oblidar el cèle-
bre acabat All Black.

El rellotge ja està disponible en 
cinc models de 42 mm. Els tres 
primers són massissos: titani, 
ceràmica negra i King Gold, res-
pectivament. Els dos últims com-

binen el titani o el King Gold amb 
un bisell de ceràmica negra. Cada 

model es lliura amb la corretja de 
cautxú negre i una sivella desplegable 

del mateix material que la caixa. Aques-
tes originals creacions bateguen al ritme 

del moviment HUB1280 Unico marca de la 
casa, amb un cronògraf automàtic de 354 com-

ponents i una cadència de 4 Hz (28.800 alt./h).
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*Consulta condicions de la promoció al teu centre.

ESPECIALISTES EN
VISIÓ ESPORTIVA
GRADUA LA TEVA MÀSCARA D’ESQUÍ

des de

ÒPTICA · AUDIOLOGIA

Av. Meritxell, 81, Andorra la Vella

(+376) 845 384 / (+376) 375 388
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Les ulleres de protecció són un element 
indispensable per practicar esport de 
manera segura per als ulls. Triar unes 
ulleres que s’adaptin a les necessitats 
requerides pels usuaris és la millor fór-
mula per aconseguir un bon rendiment 
esportiu i a Cottet es poden graduar tot 
tipus d’ulleres esportives tècniques; des 
de màscares d’esquí fins a ulleres de sol 
o neutres, màscares de busseig o ulleres 
de natació, etcètera.

“Som una família apassionada per 
l’esport i coneixem bé les necessitats 
del sector, així, hem fomentat i apostat 
sempre per la comercialització d’ulleres 
tècniques esportives”, indica Alex Cottet, 
vicepresident de Cottet.

El centre de Cottet Andorra, situat a l’avin-
guda Meritxell, número 81, és un espai 
renovat, modern, molt accessible i amb 
l’última tecnologia. Quant a producte, 
ofereix les principals marques de moda 
amb les últimes tendències en ulleres 
de sol, muntures i tot tipus d’ulleres per 
a la pràctica esportiva. L’àrea esportiva 
cobra especial importància, on es troba 
una àmplia oferta i novetats de marques. 
A més, Cottet és distribuïdor oficial de 
Zeal Optics (té l’exclusivitat a Andorra), 

Oakley, Evil Eye, Bollé, Cébé o Maui Jim 
Sport, entre altres. També treballa amb 
les principals marques de lents del mer-
cat, que reuneixen les millors prestacions 
i adaptació.

L’equip professional òptic optometrista 
del centre rep formació continuada so-
bre els últims avanços i tècniques de la 
visió i presta una atenció especial i molt 
personalitzada aconsellant els clients so-
bre productes i serveis específics perquè 
puguin comprar tot allò que necessitin. 
Disposar d’un gabinet amb l’última tec-
nologia també garanteix una qualitat ne-
cessària.

Per practicar esports d’hivern en alta 
muntanya és important disposar d’unes 
lents de protecció dels raigs UVA de qua-
litat, que estiguin dissenyades per rebre 
impactes i que la qualitat visual / con-
trastos sigui excepcional. 

“Tal com triem una bona crema solar per 
a la nostra pell, triar unes bones lents i 
muntures és clau per als nostres ulls. I de 
la mateixa forma que tenim calçat segons 
el tipus d’activitat que practicarem, en les 
ulleres i lents existeix una cosa similar: 
podem triar ulleres per a trekking, màsca-
res de submarinisme, ulleres de protec-
ció per a pàdel, màscares d’esquí, ulleres 
tècniques per a esquí de muntanya o tra-
vessia, etcètera”, explica Alex Cottet. “La 
qualitat no va renyida amb el preu d’un 
producte, però uns mínims hem d’exigir 
com a usuaris finals. La nostra respon-
sabilitat com a òptics és cuidar el sentit 
de la visió dels nostres clients”, conclou. 
Cottet compleix 120 anys d’història, en 
els quals ha sabut conservar el llegat dels 
avantpassats per continuar creixent com-
plint fites rellevants com a líder al sector 
de l’òptica i l’audiologia. Disposa de 37 
punts de venda, tres dels quals franquí-
cies, una e-shop i l’última tecnologia en 
salut visual i auditiva.

Cottet, 
120 anys 
de fites

www.cottet.com50
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59€

*Consulta condicions de la promoció al teu centre.

ESPECIALISTES EN
VISIÓ ESPORTIVA
GRADUA LA TEVA MÀSCARA D’ESQUÍ

des de

ÒPTICA · AUDIOLOGIA

Av. Meritxell, 81, Andorra la Vella

(+376) 845 384 / (+376) 375 388
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    BOsses de LUXe
en qUè vaL La Pena invertirSH

OP
BAGS

al màxim

Disponibles a OPPORTUNITIES - www.opportunities.com.es

Des de clàssics amb una gran història fins a nous dissenys que ja han esdevin-
gut símbols de les seves firmes. Aquesta selecció de nou bosses de mà és la que 
(sí o sí) has de conèixer, perquè té tots els ingredients per ser una gran inversió.

BIRKIN 
HERMÈS

2.55
CHANEL

ZODIAC BOOK TOTE
DIOR

NANO LUGGAGE
CELINE

DIONYSUS
GUCCI

Les bosses de mà són una inversió. 
I encara que és una decisió que cal 
meditar bé, és la compra d’un producte 
de qualitat i exclusiu que es convertirà 
en un veritable tresor al teu armari i per 
als teus looks durant molts, molts anys, 
i que passarà de mares a filles i fins i 
tot a netes. La clau (sobretot si és la 
primera) és triar un model atemporal, 
elegant i versàtil perquè t’acompanyi 
en el dia a dia i també en les ocasions 
especials.  

Són moltes les opcions, però poques 
les peces icòniques que sempre que-
den amb el pas dels anys. Un Chanel 
2.55, un Birkin d’Hermès... I el millor 
és que cada vegada és més fàcil tro-
bar aquest tipus de models històrics 
a preus més raonables que els que es 
poden trobar a la botiga. 

El luxe de segona mà és tendència i a 
opportunities.fr hi trobaràs la millor 
selecció.

CLASSIC JUMBO 
CHANEL

CONSTANCE 24 
HERMÈS

TRUNK 
LOUIS VUITTON

ESCANEJA
I COMPRA

CAPUCINES
LOUIS VUITTON
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Compra/venda d’accessoris
de luxe “pre-owned”

Plaça Co-prínceps, 6
AD700 Escaldes-Engordany
Tel.: +33 670 176 392
 +376 339 191
contact@opportunities.fr
      opportunities.fr

www.opportunities.com.es
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TODO VA A MEJORAR
ALMUDENA GRANDES (2022) - Tusquets
Preu: 21,90 € - Pàg.: 512

La novel·la pòstuma d’Almudena Grandes és una his-
tòria coral d’anticipació política que combina el millor 
de Los besos en el pan i la intriga dels resistents dels 
Episodios de una Guerra Interminable. Recorren la trama 
una galeria inoblidable de personatges, que van relatant 
la seva experiència d’adaptació en un país que ha patit 
fortes sacsejades i en una situació a la qual no volen 
resignar-se. El llegat d’una gran narradora que aconse-
gueix de nou emocionar-nos i despertar consciències.

EL CAS ALASKA SANDERS
JOëL DICKER (2022) - La Campana
Preu: 23,90 € - Pàg.: 592

“Sé què has fet.” Aquest missatge, trobat a la butxaca 
dels pantalons d’Alaska Sanders, el cadàver de la qual 
va aparèixer el 3 d’abril del 1999 a la vora del llac de 
Mount Pleasant, una petita localitat de New Hampshire, 
és la clau de la nova i apassionant investigació que, onze 
anys després de posar a la presó els seus presumptes 
culpables, torna a reunir l’escriptor Marcus Goldman i 
el sergent Perry Gahalowood. A mesura que aniran des-
cobrint qui era realment Alaska Sanders ressorgiran els 
fantasmes del passat.

LA LLISTA DE LES COSES IMPOSSIBLES
LAURA GONZALVO (2022) - Columna Edicions
Preu: 17,50 € - Pàg.: 352

Diu la Clara que quan el Guim la va deixar, algunes set-
manes abans de fer divuit anys, ho va fer perquè tenia 
ganes de fer coses, de viure la vida. Que no sabia, que 
no podia saber, que només sis mesos després es que-
daria tetraplègic en un accident de moto i que seria ella 
qui viuria la vida que ell s’havia imaginat. Diu que la del 
Guim va acabar sent una vida totalment diferent. Una 
en què tot allò que anhelava eren coses que no podria 
tornar a fer o a tenir mai. O això era el que els altres li 
deien. Novel·la guanyadora del Premi Carlemany per al 
foment de la lectura 2021.

TOSTONAZO
SANTIAGO LORENZO (2022) - Blackie Books
Preu: 19,90 € - Pàg.: 192

L’esperada nova novel·la de Santiago Lorenzo està pro-
tagonitzada per un tipus sense ofici ni benefici que es 
veu, de sobte, treballant com a becari en una pel·lícula 
a Madrid. Un rodatge potinejat per un ignorant cínic que 
mana sobre tots. Per oblidar-se de la capital, el protago-
nista es veu obligat a acceptar una feina en un lloc apa-
rentment pitjor: una ciutat de províncies, d’aquelles de 
les quals es diu que estan mortes i en les quals sembla 
que mai passa res. No obstant això, allà és on desco-
breix l’amistat, l’alegria de ser i la vida.

Per LLegir

els mÉs venUts a andorra

ficció no ficció

LA VALL DE LA LLUM
Toni Cruanyes (2022) - Destino

Toni Cruanyes s’allunya de la faceta més periodística per oferir-
nos un retrat íntim, lúcid i precís. La Vall de la Llum, un poble 
de canyes, vent i fang, es desperta a la modernitat a través de 
les vivències amb què una família pagesa s’obre pas en un món 
que es transforma molt de pressa.

100 COSES qUE HAS DE SABER SOBRE ANDORRA
Arnau Colominas i Maria Cucurull (2022) - Anem Editors

Un llibre que us permetrà descobrir a fons el nostre país: les 
grans fites dels andorrans, moments històrics i també episodis 
durs del passat, perquè no tot han estat flors i violes i perquè és 
això el que fa gran un país!

LEJOS DE LUISIANA
Luz Gabás (2022) - Planeta

La família Girard accepta la decisió del seu país, França, de cedir 
a Espanya el 1763 part de les indòmites terres del Mississipí. 
No obstant això, patirà les conseqüències de les rebel·lions dels 
seus compatriotes contra els espanyols, la guerra de nord-ameri-
cans contra anglesos i la lluita desesperada dels indis per la 
supervivència dels seus pobles.

CUINA! O BARBÀRIE
Maria Nicolau (2022) - Ara Llibres 

Entusiasta, inconformista i hilarant, Maria Nicolau ens obre 
les portes a una cuina rica, sostenible, apassionada i, sobre-
tot, coherent. Una cuina explicada a través de la història i la 
cièn cia, la natura i la tecnologia, els episodis col·lectius i la 
vivència íntima. 

TODO ARDE
Juan Gómez Jurado (2022) - Ediciones B

Aquesta és la història de tres dones que s’atreveixen a fer el 
que els altres només ens atrevim a imaginar. Tres dones que 
ho han perdut tot, fins i tot la por. Per això són tan perilloses. 
Una venjança impossible, sense cap possibilitat d’èxit, centra la 
trama de la nova novel·la de Juan Gómez Jurado.

LIMPIEZA, ORDEN Y fELICIDAD
Bego, la Ordenatriz (2022) - Planeta

Mantenir la neteja i l’ordre a casa pot convertir-se en una au-
tèntica font d’estrès enmig del dia a dia imparable que portem, 
però veient l’Ordenatriz, mare de set fills i treballadora incansa-
ble, un pot creure que tot és possible.
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ONLY THE STRONG SURVIVE
El nou àlbum d’estudi de Bruce Springsteen és una col·lecció de ver-
sions pròpies de quinze clàssics del soul dels més tradicionals catàlegs 
del gènere. Joies de segells com Motown, Gamble i Huff i Stax, entre 
altres, són part del treball del prestigiós músic nord-americà, nascut 
del desig de “fer un àlbum on només cantés”, aquesta vegada amb la 
companyia d’artistes com Sam Moore i The E Street Horns.

cinema
TOP GUN. MAVERICK
Després de més de trenta 
anys de servei com un dels 
millors aviadors de l’armada, 
Pete Maverick Mitchel (Tom 
Cruise) es troba on sempre 
va voler estar: superant els 
límits com un valent pilot de 
proves i esquivant l’ascens de 
rang, que no el deixaria volar 
emplaçant-lo a terra. Quan és 
destinat a l’acadèmia de Top 
Gun amb l’objectiu d’entrenar 
els pilots d’elit per realitzar 
una perillosa missió en terri-
tori enemic, Maverick es troba 
allà amb el jove tinent Brad-
ley Bradshaw...

Director: Joseph Kosinski.
Intèrprets: Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly, Jon 
Hamm, Glen Powell.

música

DIRECTION Of THE HEART
El divuitè àlbum de Simple Minds 
abraça diversos anys i feina en es-
tudis d’enregistrament d’Alemanya, 
Itàlia i el Regne Unit. Una col·lecció 
de cançons que arriba sota l’influx 
de la celebració de la vida després 
de la pandèmia. La majoria de te-
mes es van compondre i gravar a 
Sicília (Itàlia), lloc de residència del 
líder i vocalista Jim Kerr i del guitar-
rista Charlie Burchill.

RENAISSANCE
Després de sis anys d’espera des 
del seu últim disc, Beyoncé llança 
el seu nou LP, una oda a la lliber-
tat que convida tothom a ballar i a 
viure sense preocupacions. L’artista 
s’ha allunyat de la intensitat políti-
ca i de la seva calculada perfecció 
en aquest primer àlbum, que forma 
part d’un projecte dividit en tres 
parts, i que en aquest cas vol re-
tre homenatge a la música disco i 
house dels anys vuitanta i noranta. 

LIGHTYEAR
Lightyear, de Disney i Pixar, és la 
història definitiva de l’origen de 
Buzz Lightyear (veu original de Chris 
Evans), l’heroi en el qual es va ins-
pirar la joguina. La pel·lícula segueix 
el llegendari guardià espacial en una 
aventura intergalàctica al costat d’un 
grup d’ambiciosos reclutes i Sox, el 
seu company robot. Una de les grans 
pel·lícules familiars d’aquest any 
2022 i que ara surt en format DVD 
i Blu Ray. 

Director: Angus MacLane. 

SExO EN NUEVA YORK. AND JUST 
LIKE THAT...
Aquest nou lliurament de Sexo en 
Nueva York, una temporada (de mo-
ment) de deu capítols segueix Car-
rie (Sarah Jessica Parker), Miranda 
(Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin 
Davis) en el viatge des de la compli-
cada realitat de la vida i l’amistat als 
trenta anys fins a l’encara més com-
plicada realitat de la vida i l’amistat 
als cinquanta.

Director: diversos.
Intèrprets: Sarah Jessica Parker, 
Cynthia Nixon, Kristin Davis, Mario 
Cantone, David Eigenberg.
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Des de 1930, com a banc degà d’Andorra, hem estat al costat del 
desenvolupament de les comunicacions, els serveis i les infraestructures, 
donant suport al progrés i al creixement de la nostra societat. andbank.com

Creadors de progrés

Projector de cinema
Cinema Valira - CAEE
1944
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AV. DEL PESSEBRE, 52, BAIXOS. AD700 ESCALDES-ENGORDANY   /  TEL.: 00 376 812 115

grupguem@andorra.ad    /   www.grupguem.ad   /   www.immoguem.com

PROMOTORS IMMOBIL IAR IS

I MMOBIL IÀR IA  ANDORRA

ANTUIX  DE  GUEM

UN ESPAI  D IFERENT

MIRAVALL
SANT MIQUEL D’ENGOLASTERS



59

AV. DEL PESSEBRE, 52, BAIXOS. AD700 ESCALDES-ENGORDANY   /  TEL.: 00 376 812 115

grupguem@andorra.ad    /   www.grupguem.ad   /   www.immoguem.com

PROMOTORS IMMOBIL IAR IS

I MMOBIL IÀR IA  ANDO RRA

ANTUIX  DE  GUEM

UN ESPAI  D IFERENT

MIRAVALL
SANT MIQUEL D’ENGOLASTERS



60

El Park Piolets Mountain Hotel&Spa aca-
ba de ser distingit amb la categoria d’ho-
tel de cinc estrelles. Què implica aquest 
reconeixement?
És una distinció tant a la qualitat dels nos
tres serveis com a les instal·lacions de l’ho
tel, que en els darrers anys han estat sot
meses a una profunda remodelació i actua
lització. A dia d’avui, el Park Piolets gaudeix 
d’un disseny renovat, d’equipaments d’últi
ma generació i d’una oferta d’alta gastro
nomia gràcies al restaurant Kao Soldeu, el 
nou Restaurant Bufet by Andrea Tumbarello, 
el Lounge Bar i la Moët & Chandon Terrace.

Quin procés s’ha seguit per obtenir 
aquesta distinció?
Bé, el procés neix en el moment que la pro
pietat de l’hotel decideix emprendre una re
forma a fons de tot l’edifici. Unes obres que 
es van desenvolupar entre els anys 2017 i 
2019, just abans de la pandèmia. Finalitza
da aquesta reforma, només quedava el pas 
final, que era el fet de poder obtenir aques
ta cinquena estrella i passar a ser hotel de 

categoria superior. Lamentablement, aquest 
procés es va estroncar amb l’esclat de la 
crisi sanitària, i ara que sortosament tota 
l’activitat s’ha pogut restablir amb normali
tat aquest recorregut per poder ostentar la 
màxima distinció ha culminar amb èxit. 

En què van consistir aquestes obres de 
reforma?
Es va dur a terme una transformació inte
gral de l’hotel. Tant de les 150 habitacions 
com de tots els espais comuns. A més, es 
va crear un nou espai de restauració, que 
és el restaurant gastronòmic KAO Soldeu; 
es va reformar tota l’àrea de spa i wellness, 
de 1.700 metres quadrats, i es va habilitar 
la terrassa exterior. Aquestes obres es van 
dur a terme amb criteris tant de modernitat 
com de sostenibilitat i eficiència energètica.

Com ha pogut percebre el client aquestes 
millores?
Doncs les ha pogut anar copsant ja durant 
aquests quatre anys, d’una manera molt 
notable. Per què? Perquè el Park Piolets ha 

aconseguit premis com el certificat d’ex
cel·lència i el Travelers’ Choice de TripAdvi
sor, el principal honor que atorga la plata
forma a partir de les opinions de milions 
de viatgers. En aquest sentit, el Park Piolets 
està entre l’1% dels millors hotels a les 
categories “Andorra”, “Viatjar en família a 
Andorra” i “Millor atenció al client a Andor
ra”. La satisfacció dels clients amb l’hotel 
està superant amb escreix totes les nostres 
expectatives. Més del que ens podíem ima
ginar. 

De fet, l’any passat l’hotel ja va assolir 
una important fita en integrar-se dins la 
xarxa Preferred Hotels & Resorts.
Sí, i cal destacar que ara per ara som 
l’únic allotjament d’Andorra que pertany 
a aquesta prestigiosa companyia interna
cional. Concretament, estem en la cate
goria Lifestyle, que engloba els hotels que 
mantenen la seva identitat i que destaquen 
per oferir estades atractives i de primer ni
vell: allotjaments còmodes, elegants, amb 
encant i estil local, que, a més, ofereixen 

“La satisfacció dels clients amb l’hotel està 
superant totes les nostres expectatives”

Jordi París
Director general del Park Piolets Mountain Hotel&Spa 

Entrevista amb

El prestigiós hotel de Soldeu ascendeix de catego-
ria aconseguint les cinc estrelles, gràcies a l’aposta 
per l’excel·lència en els serveis com a hotel a peu 
de pistes. Una fita que aconsegueix posicionar-lo 
com la millor opció per viure experiències memo-
rables durant la temporada d’hivern, però també 
en la d’estiu, donant resposta a la demanda del 
client, cada vegada més exigent.

continua a la pàgina 62 >>
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serveis exclusius als seus hostes, com és 
el cas del Park Piolets. Tots els establiments 
de Preferred Hotels & Resorts s’ajusten a 
exigents estàndards d’excel·lència marcats 
per aquesta xarxa i ratificats per rigoroses 
inspeccions anuals.

El Park Piolets afronta aquesta tempora-
da d’hivern amb una important novetat en 
l’àmbit gastronòmic. En què consisteix?
La gastronomia és, de fet, un dels nostres 
pilars, al costat de qüestions com el confort 
del client, la salut i el benestar o la poten
ciació de la nostra privilegiada ubicació 
com a hotel de muntanya. En l’àmbit gas
tronòmic, el 2019 vam obrir el restaurant 
d’alta cuina xinesa, KAO, i aquest any fem 
un pas endavant amb un altre xef recone
gut, l’Andrea Tombarello, amb el qual hem 
assolit un acord perquè ens faci d’assessor 
gastronòmic per a una línia de restauració 
italiana que posarem en marxa a partir 
d’aquest hivern: el Restaurant Bufet by An
drea Tumbarello. Aquesta és la novetat prin
cipal d’aquest any pel que fa a restauració.

Com valora aquest acord amb Tumbare-
llo?
Aquesta nova aliança aportarà a Park Pio
lets una oferta gastronòmica més àmplia, 
diversa i de qualitat. Per la nostra part es
tem molt contents i orgullosos de poder ti
rar endavant aquest acord. Tenir l’Andrea és 
un autèntic luxe no tan sols per a nosaltres, 
sinó per a tots els clients, que des d’ara 
podran gaudir de la millor cuina italiana, de 
la seva mà. Associarnos amb professionals 
de la talla d’Andrea Tumbarello ens ajuda a 
continuar complint el nostre objectiu d’ofe
rir una proposta única, que desperti els 
sentits de qui l’experimenti. 

Com serà aquest nou espai gastronòmic?
Concretament, en el restaurant bufet s’in
corporaran plats d’especialitat italiana, 
genuïns i autèntics, amb productes de pri
mera qualitat i de temporada sota els cà
nons de la millor cuina d’aquell país. A par
tir d’aquest hivern, els hostes podran tro
bar autèntiques i variades pastes naturals 
italianes amb tradicionals salses i altres 
plats d’autor com la lassagna della mam-
ma, risottos, ossobuco i parmigiana, entre 
altres. Per descomptat, el restaurant també 
oferirà una àmplia gamma d’antipasti i piz

zes elaborades amb massa natural de pro
ducció pròpia i delicioses postres, com ara 
la pannacotta i el tiramisú. Aquesta oferta 
es podrà gaudir al Restaurant Bufet by An
drea Tumbarello en l’horari de sopar, però 
també en la carta del Lounge Bar i la Moët 
& Chandon Terrace.

Superada la pandèmia, ha canviat la 
mentalitat del client a l’hora de buscar 
allotjament?
L’abans i el després d’aquests dos anys 
s’ha notat en el sector hoteler, i també ha 
portat coses molt positives. Aquest ha es
tat un dels factors que han fet que el nos
tre hotel hagi volgut seguir endavant amb 
la voluntat que tenia inicialment d’assolir 
una categoria superior. La pandèmia ha 
canviat molts hàbits: el nou client que nos
altres hem vist en aquests darrers mesos 
es distingeix per buscar més confort, una 
major atenció, menys massificació... una 
sèrie d’aspectes que van molt alineats amb 
el que és un hotel de cinc estrelles, on el 
servei preval per sobre d’altres variables. I 
en això som ferms: hi hem apostat fins ara 
i volem continuar fentho.

El Park Piolets segueix treballant per ser 
també un hotel de referència a part dels 
mesos d’hivern?
Sí, i m’atreviria a dir que és una de les 
tasques en les quals hem estat treballant 
de manera més perseverant. Aconseguir 
salvar al màxim l’estacionalitat que tenim 
a Soldeu és a hores d’ara una de les nos
tres principals prioritats. Des d’aquest punt 
de vista, la remodelació de l’hotel ens està 
ajudant molt, amb la zona de spa, l’espai 
de wellness, la restauració... gràcies a tot 
plegat hem pogut crear un ecosistema a 
l’entorn del Park Piolets que fa que clients 
que abans potser no tenien en compte 
venir al nostre hotel fora de la temporada 
d’esquí, ara sí que ho tinguin present. A l’hi
vern ho tenim molt fàcil per ser un centre de 
referència, perquè tenim un motor d’activi
tat molt important gràcies a la proximitat de 
Grandvalira. Però a l’estiu també som destí, 
i volem seguir sent destí pràcticament els 
365 dies de l’any. A través d’aquestes línies 
de negoci com són la restauració, la salut i 
el benestar, la natura... tot plegat configu
ra un producte que fa atractiu venir al Park 
Piolets durant tot l’any. 
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Immobles exclusius en venda al Principat d’Andorra. 
Propriétés exclusives à vendre dans la Principauté d’Andorre. 

Ordino
5.500.000 €

1.000.000 €

850.000 €

2.150.000 €

800.000 €

800.000 €

2.900.000 €

1.645.000 €

1.055.000 €

La Cortinada

Pal

Andorra la Vella

Encamp

Escaldes-Engordany

Ordino

Andorra la Vella

5165

5111

5412 

5535

1709

4637

4822

5409

5597 m2 5

3180 m2 2

3123 m2 2 3100 m2 2 4219 m2 3

6446 m2 4

3141 m2 2

4765 m2 4

3250 m2 3

Escaldes-Engordany
5539

i n f o @ s i r . a d 
+ 3 7 6 . 8 7 . 2 2 . 2 2
S a n t a  A n n a ,  1 4 
A D 7 0 0  E s c a l d e s - E n g o r d a n y

Un style de vie majestueux et 
unique dans ce projet immobilier.

Un estil de vida majestuós i únic 
en aquest projecte immobiliari.
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Immobles exclusius en venda al Principat d’Andorra. 
Propriétés exclusives à vendre dans la Principauté d’Andorre. 

Ordino
5.500.000 €

1.000.000 €

850.000 €

2.150.000 €

800.000 €

800.000 €

2.900.000 €

1.645.000 €

1.055.000 €

La Cortinada
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Andorra la Vella

Encamp

Escaldes-Engordany
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Andorra la Vella

5165

5111

5412 

5535

1709

4637

4822

5409

5597 m2 5

3180 m2 2

3123 m2 2 3100 m2 2 4219 m2 3

6446 m2 4

3141 m2 2

4765 m2 4

3250 m2 3

Escaldes-Engordany
5539

i n f o @ s i r . a d 
+ 3 7 6 . 8 7 . 2 2 . 2 2
S a n t a  A n n a ,  1 4 
A D 7 0 0  E s c a l d e s - E n g o r d a n y

Un style de vie majestueux et 
unique dans ce projet immobilier.

Un estil de vida majestuós i únic 
en aquest projecte immobiliari.
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Andorra Sotheby’s International Realty

El privilegi de gaudir 
de la vida

En una exclusiva zona residencial d’Anyòs, molt 
solejada i envoltada de natura, entre La Massana i 
Ordino, tenim aquest magnífic xalet-torre, repartit 
sobre 3 plantes.
 
S’accedeix a la propietat per la planta baixa, on hi 
trobem un elegant i pràctic rebedor, amb diversos 
espais integrats per guardar-hi la roba i el calçat. 
La primera planta, està destinada al repòs amb 3 
habitacions dobles, dues d´elles a la part frontal de la 
casa i l´altra al lateral, comparteixen un ampli i bonic 
bany de disseny amb dutxa i banyera, més un altre 
bany complet amb dutxa. A la segona planta, sota 
coberta, trobem un agradable saló-menjador obert i 
lluminós gràcies als finestrals que l’envolten, i una llar 
de foc que li dona un aire íntim i de caliu. Des d’aquesta 
mateixa planta, es pot accedir a una gran terrassa amb 
vistes panoràmiques espectaculars sobre la parròquia 
de La Massana, les muntanyes de Pal, la Capa d´Arinsal 
i el Comapedrosa.

3.150.000 €

Exclusiu xalet
per comprar

5528

Anyós - La Massana
4 Dormitoris | 4 Banys | 572 m2 

Consulta
el web

ES
TI

L
de

VIDA

al màxim
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3.650.000 €

650.000 €

05514

05513

Incomparable xalet 
per comprar

Elegant Planta Baixa 
per comprar 

Escaldes-Engordany

Ordino

6 Dormitoris | 5 Banys | 700 m2 

En una exclusiva zona residencial d’Escaldes 
(Escaldes-Engordany), envoltada de natura, 
tranquil·la i amb molta privacitat, situada a pocs 
minuts del centre comercial i financer d’Andorra, 
tenim aquesta elegant i luxosa propietat.

A la zona de dia, a la planta primera s’hi troba 
la lluminosa sala d´estar amb llar de foc i 
menjador, amb sortida a la terrassa-jardí. La 
zona de descans a la segona planta consta de 
tres habitacions en suite, totes tres amb armaris 
encastats i banys amb dutxa italiana.

Aquest pis consta d’un espaiós saló-menjador, amb 
llar de foc de llenya, molt lluminós gràcies als grans 
finestrals que donen accés a la terrassa-jardí, amb 
gespa i connector d´aigua. Sortint del menjador 
trobem la cuina independent, totalment equipada i 
amb un espai de bugaderia annexa.  

La zona de nit es distribueix en 3 habitacions, 
una d’elles en suite amb bany complet, banyera i 
sortida al jardí. 
La propietat es completa amb un bany complet 
més amb dutxa, i armaris encastats al passadís, 
ideals per a emmagatzematge.

3 Dormitoris | 2 Banys | 107 m2
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Primer de tot, hem de preguntar, què és exactament 
ESSENTIALAIR®?
ESSENTIALAIR® és un producte per al consum humà. Són ampolles 
d'aire pur comprimit d’alta qualitat que proporcionen entre 130 i 160 
respiracions d’aire pur de la natura dels Pirineus; i el nostre objectiu 
és atansar aquest producte de benestar a tothom, tot donant accés 
a una respiració profunda d’aire pur i fresc a tot el món.

Per què necessitem respirar aire 
pur?
Tenim un greu problema de 
contaminació de l’aire. Diferents 
organitzacions institucionals al món ja 
han alertat de la problemàtica que això 
suposa per a la salut. L’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) alerta que el 
99% de les persones al món respiren 
aire contaminat, i que 7 milions 
d'aquestes moren a l'any, a causa de 
la contaminació de l’aire que respiren. 
Nosaltres tenim la sort de viure en un 
entorn natural idíl·lic. Comptem amb 
un procés tecnològic molt so� sticat, 
i amb la col·laboració de marques 
d'enginyeria de renom al món, aconseguim envasar aquest aire pur 
respirable d’àrees protegides per la UNESCO, i de la Reserva de la 
Biosfera Mundial.

On es realitza la captació de l’aire?
Andorra és la llar d’una generositat natural excepcional: des dels 
seus llacs i rius verges � ns als seus boscos i muntanyes. Gràcies a 
la seva rica biodiversitat, a les àrees protegides per la UNESCO i a 
l’abundància d’elements naturals, el nostre país presumeix de l’aire 
més pur del món. 

Captades a diferents paratges naturals d’Andorra, i sempre 
considerant les condicions més adients, optimitzant el procés 
segons l'estació de l'any.
Les ampolles d’aire pur ESSENTIALAIR® t’ajuden a experimentar 
la felicitat natural i una sensació única de revitalització.
Actualment, tenim dos models: aire pur captat en espais naturals 
protegits per la UNESCO a Andorra i aire pur captat a la Reserva 
Mundial de la Biosfera d’Ordino, Andorra. El primer s’envasa en 

una ampolla de 6.5 litres d’aire, mentre 
que el segon és un format més petit de 
5.2 litres.

Com s'executa la captació de l’aire?
Embotellades amb la màxima cura i precisió 
en diferents ubicacions estratègiques 
d’Andorra, les nostres ampolles d’aire 
pur apro� ten la tecnologia patentada per 
a oferir un esclat inigualable de frescor, 
divinitat i romanticisme a cada respiració. 
Per a aconseguir-ho, col·laborem amb 
la marca alemanya BAUER, per a poder 
garantir la qualitat de l’aire, que compleix 
la normativa europea EN21012 d’aire 
respirable, entre d’altres.

A més, realitzem diferents proves de qualitat al laboratori durant 
el procés, per a garantir la qualitat del nostre producte. Aclarir, 
per tant, que a més de ser un article divertit, és un producte 
de benestar fruit de processos tecnològics complexos que 
garanteixen la respiració de qualitat d’aire pur de les muntanyes 
d’Andorra.

Entrevista

Ana Socías
Fundadora d’ESSENTIALAIR®

“Proporcionem 
aire pur embotellat 
respirable: 
l’element essencial 
de la vida”

ESSENTIALAIR® ha aconseguit envasar aire pur respirable d’àrees 
naturals protegides per la UNESCO, i de la Reserva de la Biosfera 
Mundial d’Ordino.

Es pot veri� car l’estat de l’aire en temps real al web:

T H E  E SS E N T I A L  E L E M E N T  O F  L I F E

Producte del
Principat d’Andorra

ESSENTIAL AIR®

AD300 Ordino
Principat d’Andorra
info@ea-essentialair.com

A I R  E N  B O U T E I L L E  D E  L A  R É S E R V E  M O N D I A L E  D E  L A  B I O S P H È R E
A I R  1 0 0 %  P U R  D E S  M O N TAG N E S  D E S  P Y R É N É E S  A N D O R R A N E S

A LA VENDA A: TOTES LES ESTACIONS DE SERVEI DE REPSOL, I A LA FARMÀCIA PONT ANDORRA
EN VENTE DANS : TOUTES LES STATIONS-SERVICE REPSOL, ET À LA PHARMACIE DU PONT ANDORRE

A I R E  E M B OT E L L AT  D E  L A  R E S E R VA  M U N D I A L  D E  L A  B I O S F E R A
 A I R E  1 0 0 %  P U R  D E  L E S  M U N TA N Y E S  D E L  P I R I N E U  A N D O R R À

E A- E S S E N T I A L A I R .C O MEntrevista

Ana Socías
Fundadora d’ESSENTIALAIR®
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A I R  1 0 0 %  P U R  D E S  M O N TAG N E S  D E S  P Y R É N É E S  A N D O R R A N E S

A LA VENDA A: TOTES LES ESTACIONS DE SERVEI DE REPSOL, I A LA FARMÀCIA PONT ANDORRA
EN VENTE DANS : TOUTES LES STATIONS-SERVICE REPSOL, ET À LA PHARMACIE DU PONT ANDORRE

A I R E  E M B OT E L L AT  D E  L A  R E S E R VA  M U N D I A L  D E  L A  B I O S F E R A
 A I R E  1 0 0 %  P U R  D E  L E S  M U N TA N Y E S  D E L  P I R I N E U  A N D O R R À

E A- E S S E N T I A L A I R .C O M
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Per a aconseguir-ho, col·laborem amb 
la marca alemanya BAUER, per a poder 
garantir la qualitat de l’aire, que compleix 
la normativa europea EN21012 d’aire 
respirable, entre d’altres.

A més, realitzem diferents proves de qualitat al laboratori durant 
el procés, per a garantir la qualitat del nostre producte. Aclarir, 
per tant, que a més de ser un article divertit, és un producte 
de benestar fruit de processos tecnològics complexos que 
garanteixen la respiració de qualitat d’aire pur de les muntanyes 
d’Andorra.
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Salvador Sauleda, fundador de Sauleda, una de les firmes de 
pastisseria i càtering de més renom a Catalunya i també ara 
a Andorra, ens sorprèn dient que no l’importa compartir les 
receptes de més tradició de Sauleda però al llarg de la nostra 
conversa descobreix entre somriures de complicitat i pa-
raules que entrellacen el passat i la visió de futur, la recepta 
més ben protegida per l’èxit d’un negoci català nascut a Sant 
Pol de Mar que ja fa un any que ha pres un nou rumb cap al 
Principat d’Andorra amb Sauleda by Júlia Onix.

‘Passió i amor per l’ofici i la família’. Una recepta senzilla 
de paraula, difícil de cuinar i alhora plena de matisos amb la 
qual han aconseguit, al llarg dels anys, mantenir unida una 
família entorn l’amor per la pastisseria i per la cuina casolana. 
Parlem de tres generacions. En Salvador Sauleda, mestre 
pastisser i fundador de Sauleda, Sandra i Salvador, els seus fills 
i ara al cap davant del negoci i, Maria, la neta que ha deixat 
Sant Pol de Mar per arrelar-se a Andorra amb una proposta 
de valor diferenciada sota la marca Sauleda by Júlia Onix. 

Sense abandonar la tradició amb la qual va néixer fa més de 
50 anys la primera botiga Sauleda amb l’obrador del carrer 
Manzanillo a Sant Pol de Mar (1969), la creativitat i la innova-
ció juntament amb el saber fer i d’adequació als nous hàbits 
de consum i de compra han permès créixer i diversificar el 
negoci familiar. Avui dia, compten amb diferents punts de 
venda a Sant Pol de Mar, Calella, Sant Cebrià de Vallalta i el 
HUB al Museu del Disseny de Barcelona. I ara, tot just fa un 
any, la Sandra ens explica que van creure en un projecte a 
Andorra que es va començar a gestar gràcies a una trobada 
amb la propietat de les perfumeries Júlia. En paraules de la 

Sandra: “L’entesa va ser immediata. Estem molt agraïts que 
hagin cregut en la qualitat i la professionalitat de Sauleda i 
que haguem tingut aquesta oportunitat. També, de l’accep-
tació de la gent d’Andorra. Ens sentim com a casa i ens agra-
da treballar perquè ells també s’hi trobin com a casa seva”. 

Sauleda by Júlia Onix és un espai de trobada, d’amics. 
“Els nostres clients venen a fer negocis, a estar amb la família 
i també a deixar-se sorprendre per un ambient càlid i ple de 
sabors” diu la Sandra. 

En Salvador ens comenta que aquest és un negoci de per-
sones on el tracte i el producte van de la mà: “el model de 
l’antiga pastisseria ha canviat. Ara, tenim espais de degusta-
ció i intentem trobar el màxim de sinergies amb un producte 
fresc i de qualitat, amb menys sucre en la pastisseria i de 
gustos tradicionals en la cuina de cada dia”. 

I Maria, la neta, també ho porta a la sang. Et parla de com 
s’ha de torrar l’ametlla de la sara dues vegades perquè real-
ment sigui un tast deliciós però sobretot se l’il·lumina la cara 
quan parla del seu avi com la seva persona ‘preferida’. Ella 
és testimoni de les passejades de l’avi cada dia per l’obrador 
amb la bata blanca i tots els estris recorrent tots els racons i 
parlant amb totes i cadascuna de les persones que confor-
men la gran família Sauleda. 

I aquest és l’èxit d’una nissaga que cada dia parla de mimar al 
client i s’esforça en fer-ho millor. Perquè per ells, la família és 
la pròpia, però també han afegit a la recepta els treballadors, 
proveïdors i els clients. 

Entrevista

‘Passió i amor per 
l’ofici i la família’, 
la recepta més ben 
cuidada de Sauleda

SAULEDA

Salvador Sauleda
Fundador

Sandra Sauleda
Directora General

Salvador Sauleda
Director Sauleda by Júlia ONIX

Maria Puigvert
Responsable de marca
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I Maria, la neta, també ho porta a la sang. Et parla de com 
s’ha de torrar l’ametlla de la sara dues vegades perquè real-
ment sigui un tast deliciós però sobretot se l’il·lumina la cara 
quan parla del seu avi com la seva persona ‘preferida’. Ella 
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I aquest és l’èxit d’una nissaga que cada dia parla de mimar al 
client i s’esforça en fer-ho millor. Perquè per ells, la família és 
la pròpia, però també han afegit a la recepta els treballadors, 
proveïdors i els clients. 

Entrevista

‘Passió i amor per 
l’ofici i la família’, 
la recepta més ben 
cuidada de Sauleda

SAULEDA

Salvador Sauleda
Fundador

Sandra Sauleda
Directora General

Salvador Sauleda
Director Sauleda by Júlia ONIX

Maria Puigvert
Responsable de marca
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Una transformació de pelle
teria és el procés pel qual 
es desfà completament 
una antiga peça de pell per 
reutilitzarla i confeccionar 
un model totalment nou. 
Aquest procés és la millor 
solució per recuperar el 
valor d’una antiga peça de 
pelleteria.

A Pieles Prieto estan prepa
rats per realitzar transfor
macions de peces confec
cionades en qualsevol tipus de pell (visó, guineu, marmota, astracan, 
etcètera). En tot cas, per poder realitzar una transformació és impres
cindible que la pell es trobi en bon estat. Per aquesta raó, abans de 
realitzar qualsevol canvi a la peça els experts de Pieles Prieto revisen 
l’estat de la pell i informen el client de si és possible i recomanable 
realitzar aquest procés. Per tant, és molt important que l’usuari acudeixi 
amb la peça de roba a la botiga Pieles Prieto, situada al carrer Loreto 
de Barcelona, on els seus especialistes l’informaran de totes les possi
bilitats i li facilitaran un pressupost al moment i sense cap compromís. 
Les transformacions ofereixen un gran ventall de possibilitats. A les bo
tigues de Pieles Prieto hi ha diferents peces que poden servir de model 
o inspiració per decidir els canvis que es volen realitzar. Si la quantitat 
de pell i el seu estat ho permeten, es pot confeccionar qualsevol model.  
Fins i tot es pot utilitzar la pell d’una peça per confeccionar articles de 
decoració, com mantes o coixins.

El procés de transformació també permet alleugerir les peces. En aquest 
sentit, una de les grans preocupacions dels clients es refereix al pes. 
En el passat, es confeccionaven peces de pell llargues i voluminoses. 

L’art de transformar

Actualment, la tendència 
ha canviat i es confeccio
na roba més ajustada, més 
curta i estreta d’esquena. El 
simple fet de convertir un 
antic model en un de nou 
redueix significativament el 
pes de la peça. A més, en 
realitzar una transformació 
la pell passa per uns pro
cessos amb la finalitat de 
millorar el seu estat i acon
seguir més flexibilitat. Però 
les possibilitats que ofereix 

una transformació no acaben aquí. Depenent del tipus de pell i de l’es
tat de la peça, els experts de Pieles Prieto poden donar altres opcions 
per eliminar pes. 

Pel que fa al preu, cal tenir en compte que una transformació és un 
procés complex i el seu cost pot variar depenent de molts factors: el 
tipus de pell, el seu estat, els canvis que es vulguin realitzar, etcètera. 
Per aquesta raó, es recomana als clients que s’acostin amb la peça a 
la mateixa botiga. De la mateixa manera, el temps per dur a terme la 
transformació també és molt variable. A Pieles Prieto poden trigar entre 
15 i 30 dies a realitzarla, però aquest període pot variar depenent del 
tipus de transformació i del volum de treball que hi hagi al taller. A més, 
si algun client necessita la peça amb urgència es pot valorar la possibi
litat de prioritzar aquesta tasca.

Cal ressaltar que tots els processos de transformació de Pieles Prieto es 
realitzen al seu taller, situat al centre de Barcelona. Tan sols s’externa
litzen el procés de tenyit i el procés de despinçat, que es realitzen amb 
empreses reconegudes i de confiança de Catalunya.

PU
BL

I

REP

al màxim

CONSULTA 
LA WEB
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En combinar de manera intel·ligent forma i 
funció, Kia ha aconseguit un crossover segur 
i ideal per a la família, que animarà moltes 
persones a fer un pas significatiu cap a la 
mobilitat electrificada. En l’híbrid elèctric (HEV) 
i l’híbrid endollable (PHEV) es troba l’eficient 
motor Kia Smartstream 1.6 GDI de gasolina, 
mentre que el Niro EV (Kia eNiro) proporciona 
una autonomia de fins a 460 quilòmetres.

El Niro es basa en la tercera generació de la 
plataforma ‘K’ de Kia, concebuda en exclusiva 
per acollir diferents sistemes de propulsió i 
que destaca per la seva rigidesa torsional. Els 
enginyers de Kia han obtingut el màxim partit 
d’aquesta estructura, amb un ajustament 
dels sistemes de suspensió i direcció que 
proporciona un alt nivell de confort, alhora que 
una experiència de conducció àgil i que inspira 
confiança.

Amb una longitud de 4.420 mm, una amplària 
de 1.825 mm, una altura de 1.570 mm i una 
distància entre eixos de 2.720 mm, el nou 
Niro millora les proporcions de l’habitacle i la 
capacitat d’emmagatzematge. S’han utilitzat 

materials reciclats d’alta qualitat a tot el 
vehicle, la qual cosa incrementa la seva aposta 
en matèria de sostenibilitat. Amb el nou Niro, 
Kia torna a simplificar el procés de presa de 
decisions del client: li ofereix tres opcions de 
propulsió que satisfan les necessitats de cada 
estil de vida.

Les versions PHEV i HEV es beneficien del motor 
de gasolina Smartstream 1.6 GDI de Kia amb 
rodaments de boles de baixa fricció. De sèrie, 
en tots dos casos està aparellat amb la segona 
generació de la caixa del canvi automàtica de 
Kia amb doble embragatge i sis velocitats 
6DCT. Posseeix engranatges optimitzats per 
incrementar l’eficiència de la transmissió i 
està desproveïda de la marxa enrere, la qual 
cosa estalvia 2,3 quilos i millora el consum 
global en un 0,62%. És el motor elèctric el que 
efectua la marxa enrere, la qual cosa millora 
encara més l’eficiència i el confort.

La variant HEV produeix una potència màxima 
de 141 CV quan es combina la unitat 1.6 
GDI de quatre cilindres amb el motor elèctric 
síncron d’imants permanents de 32 kW. 

Mentrestant, la versió PHEV, el motor elèctric 
de la qual aconsegueix 62 kW, ofereix 183 CV 
de potència màxima i proporciona autonomia 
elèctrica de fins a 65 quilòmetres, suficient per 
a la majoria dels desplaçaments quotidians.

De la seva banda, el nou Niro EV (eNiro) 
combina una autonomia de fins a 460 
quilòmetres (WLTP) amb una potència de 
150 kW i un parell motor instantani de 255 
Nm que proporcionen una resposta viva. Amb 
una velocitat màxima de 167 km/h i una 
acceleració de 0 a 100 km/h de 7,8 segons, 
el nou eNiro permet avançar sense esforç i 
fàcilment en totes les condicions. En el Niro EV 
(eNiro), recarregar del 10% al 80% la bateria 
de ions de liti i polímer, amb una capacitat 
de 64,8 kWh, requereix 43 minuts amb un 
carregador adequat de corrent continu i alta 
potència, en condicions òptimes. A més, quan 
se selecciona un punt de càrrega de CC com 
a destí, si la temperatura és baixa el sistema 
del Niro EV utilitza el condicionament de la 
bateria, basat en la navegació, per preescalfar
la. D’aquesta manera, escurça el temps de 
càrrega i es millora el rendiment del procés.

nou Kia niro:
PEr una MobiLitat MéS SoStEnibLE
El nou Niro de Kia ha estat concebut des de zero per satisfer les diferents 
necessitats dels actuals usuaris d’automòbils, preocupats entre altres coses 
pel medi ambient. Disponible amb tres sistemes de propulsió electrificats 
d’última generació, un espaiós interior que es distingeix per la versatilitat i l’ús 
de materials sostenibles, així com una tecnologia creada per fer més intuïtiva 
la conducció, el Niro suposa una solució per als que busquen un crossover 
compacte, elegant, pràctic i poc contaminant.

Disponibles a EIX MOTOR PIRINEUS   www.kia.com
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CHAUMET
Braçalet Bee My Love
Pavé diamants

MESSIKA
Anell My Twin Toi et Moi
en or blanc i diamants 

CHAUMET
Penjoll Bee My Love
en or blanc amb 
diamants, model mitjà

CHAUMET
Anells Bee My Love amb diamants

CHAUMET
Arracades

Bee My Love
en or rosa amb 

diamants

CHAUMET
Penjoll Bee My Love

en or rosa amb diamants

MESSIKA
Braçalet My Twin Toi et Moi

en or blanc i diamants 

MESSIKA
Anell My Twin
en or groc i diamants 

MESSIKA
Arracades My Twin

en or blanc i diamants 

MESSIKA
Collaret My Move
en or rosa pavé diamants 

MESSIKA
Collaret My Move
en or rosa i diamants 

MESSIKA
Braçalet D-Vibes
en or rosa i diamants 

MESSIKA
Arracada individual
My Move en or blanc
i diamants 

MESSIKA
Arracades
clip
Move Romane
en or rosa 
i or blanc
amb diamants 

MESSIKA
Arracada clip
individual Gatsby
en or blanc amb diamants 

MESSIKA

MESSIKA
Arracada individual Move Uno 
pavé en or rosa
i diamants 

CHAUMET
Penjoll Bee My Love

en or rosa amb 
diamants, model mitjà
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CHAUMET
Penjoll
Jeux de Liens 
Harmony en or 
rosa, turquesa i 
diamants

TAMARA
COMOLLI

Penjoll Mikado  
Bouquet amb topazi

CHAUMET
Penjoll Jeux de Liens 
Harmony en or rosa, 
cornalina i diamants

CHAUMET
Penjolls Jeux de Liens 
Harmony en or rosa i 

diamants amb malachite 
i nacre

CHAUMET
Penjoll Jeux de Liens malachite 

en or rosa i diamants

CHAUMET
 Braçalet Jeux de Liens 

Harmony malachite en or 
rosa i diamants

CHAUMET
Braçalet Jeux de Liens 
cornalina en or rosa i 
diamant

TAMARA COMOLLI
Penjoll Mikado 
Flamenco pavé 

diamants

TAMARA COMOLLI
Anell Bouton

 pavé diamants

TAMARA
COMOLLI

Anell 
Bouton London 

amb topazi

CHAUMET
Anell Joséphine Aigrette 
en or blanc, aiguamarina i 
diamants

CHAUMET
Anell Joséphine 
Aigrette
en or blanc i 
diamants

CHAUMET
Arracades Joséphine 
Aigrette en or blanc, 
aiguamarines i diamants

FRED
Anell Force 10 

en or blanc i 
diamants

FRED
Arracades Force 10 

en or blanc i diamants

FRED
Anells Force 10 Duo 
en or blanc i or groc 

amb diamants

MESSIKA
Braçalet My Move XL en or 
groc pavé diamants

FRED
Braçalet Force 10 GM 
en or blanc i diamants 
de colors

TAMARA COMOLI
Polsera Charm Mikado

ADOLFO COURRIER
Arracades en or blanc i diamants

ADOLFO COURRIER
Anells Pop en or blanc i diamants

CONSULTA
LA WEB
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Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

DINH VAN
Collaret Maillon en or 
groc i diamants

DINH VAN
Arracades Maillon 
en or groc i diamants

DINH VAN
Collaret 

Menottes R15 
en or groc

DINH VAN
Arracades 

Menottes R13 en 
or groc

OLE LYNGGAARD
Anells Shoting Stars
en or groc i diamants

OLE LYNGGAARD
Arrracades i polsera 

Shoting Stars
en or groc i diamants

OLE 
LYNGGAARD

Arrracada 
Shoting Stars

en or groc i 
diamants

MAJORAL
Braçalet i arracades 
Jungle en plata

MAJORAL
Anell Samoa 
en or groc i plata

ISABELLEFA
Collaret i braçalet 
Ecalle en or rosa

ISABELLEFA
Arracades
Tonneau en or rosa

ISABELLEFA
Anells Elipse i Cercle 
en or rosa

ROBERT WAN
Braçalet Arii en perles 

cultivades de Tahití
SERAFINO CONSOLI

Anell extensible a braçalet 
en or rosa i diamants

SERAFINO CONSOLI
Anell multitalla Serafino 1492 

en or blanc i diamants

82

SERAFINO 
CONSOLI
Anell multitalla 
Brevetto en or 
rosa i diamants
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Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com

PASQUALE BRUNI
Penjolls Petit Joli

en or rosa i diamants

PASQUALE BRUNI
Arracades Petit Joli

en or rosa, lapislazuli
i diamants

PASQUALE 
BRUNI

Anells Petit Joli
en or rosa i 

diamants

PASQUALE BRUNI
Anell Bouquet Lunaire Triple

en or rosa i diamants

MISUI
Collaret i arracades 

Klar Citrine en or groc

MISUI
Collaret i arracades Via 

en or groc
MISUI

Anell Klar Ooak 
en or groc

MISUI
Anell

Third Spirit 
en or groc

MISUI
Anell i arracades 
Light Beam 
en or blanc

MISUI
Arracades

Klar 
en or groc

ADOLFO COURRIER
Anells i arracades Pop
en or rosa i or blanc amb 
diamants

ADOLFO COURRIER
Anells Pop en or blanc 

amb diamants

SHAMBALLA JEWELS
Polseres trenades en or rosa amb 
diamants marrons, safirs verds 
i roses

NIESSING
Anells amb diamant de les 
col·leccions Princess en or rosa, Lily 
en or blanc i Amatis en or groc 

NIESSING
Arracades Princess en 

or blanc i diamant
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FRED
Penjoll Winch
en or groc

Disponibles a BÀSIC MERCAT i MERCAT DEL DIAMANT - www.basicmercat.com - www.mercatdeldiamant.com
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FRED
Penjoll Winch
en titanium

FRED
Anell Force 10
Winch en titanium

FRED
Anells
Force 10 Winch en 
or groc i or blanc

TUUM
Anell Settedoni 
en plata

TUUM
Anell Infinituum 
en plata

SHAMBALLA JEWELS
Collaret en or groc 
amb diamants negres, 
maragdes, safirs 
blaus i marrons

SHAMBALLA JEWELS
Polsera trenada en or blanc amb 
diamants, safirs, maragdes i 
aigüamarines

SHAMBALLA JEWELS
Polsera trenada en or groc amb 

diamants, maragdes, robins, safirs 
roses i turqueses

FRED
Braçalet en or groc 
Force 10 XL amb cable

LE GRAMME
Braçalet Punched 
cable 5 g.

LE GRAMME
Braçalet cable 

diamant 9 g.

LE GRAMME
   Jonc lisse brosse 

21 g.

DINH VAN
Braçalet Menottes R10 en or 

blanc i diamants

LE GRAMME
   Aliança 5 g.

MESSIKA
Braçalet My Move XL 

pavé en or blanc 

MESSIKA
Braçalet My Move Black Titanium 

CONSULTA
LA WEB
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BREITLING
Super Chronomat 
Automatic 38 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

CHANEL
J12 Calibre 12.2
33 mm
Bàsic Mercat 

BREITLING
Navitimer Automatic
35 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

CHANEL
Boy Friend Tweed
Bàsic Mercat 

CHANEL
Première 
Chaîne Iconique
Bàsic Mercat 

CHANEL
J12 Calibre 12.1
38 mm
Bàsic Mercat 

BREITLING
Superocean Automatic
36 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

HUBLOT
Big Bang Gold 
White Pave 38 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

CHAUMET
Hortensia
31 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant
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HUBLOT
Big Bang Unico 
Summer 
42 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

HUBLOT
Big Bang One Click 
Blue Sapphire
Diamonds 39 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

BREITLING
Superocean Automatic
36 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

TISSOT
PRX Quartz
35 mm
The Embassy Store

HUBLOT
Big Bang One Click 
King Gold Diamonds
39 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

TAG HEUER
Carrera Date Automatic
29 mm
Boutique Tag Heuer

BREITLING
Super Chronomat 
Automatic 38 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

LONGINES
Master Collection
The Embassy Store

for her
ORIS
Aquis Date
36.5 mm
Bàsic Mercat
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HUBLOT
Big Bang Integral 
King Gold 42 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

BreiTLing
Navitimer B01
Chronograph 43 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

BreiTLing
Navitimer B01
Chronograph 41 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

TAg HeUer
Carrera Porsche 
Chronograph 44 mm 
EDICIÓ ESPECIAL
Boutique Tag Heuer

HUBLOT
Big Bang Original
Ceramic Blue
44 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

BreiTLing
Chronomat 
Automatic GMT 40
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

HUBLOT
Square Bang 
Unico All Black
42 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

BeLL & rOSS
BR03-94 Black Matte
Bàsic Mercat

for him

BeLL & rOSS
BR05 Black Steel
& Gold
Bàsic Mercat
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for him

BREITLING
Chronomat 
Automatic GMT 40
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

BELL & ROSS
BR03-92
Diver White 
42 mm
Bàsic Mercat

BELL & ROSS
BR-X5
Black Steel
41 mm
Bàsic Mercat

TISSOT
T-Touch Quartz
Connect solar
42 mm
The Embassy Store

ORIS
Big Crown
x Cervo Volante
38 mm
Bàsic Mercat

CERTINA
DS+ Automatic
The Embassy Store

HAMILTON
Khaki Navy 
Frogman Auto
42 mm
Bàsic Mercat

LONGINES
Spirit Zulu Time
42 mm
The Embassy Store

HAMILTON
Field Titanium Auto
42 mm
Bàsic Mercat



91for him

BREITLING
Endurance pro
44 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

TISSOT
PRX Quartz
35 mm
The Embassy Store

MAURICE LACROIX
Aikon Automatic
42 mm
Bàsic Mercat

BREITLING
Superocean
Automatic 44 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

MAURICE LACROIX
Pontos Day Date
41 mm
EDICIÓ LIMITADA
Bàsic Mercat

BREITLING
Chronomat 
Automatic GMT 40
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant

HUBLOT
Big Bang 
Tourbillon Carbon 
Green 42 mm
Hvngari Joies
i Berna Joies

ORIS
Aquis Date
41.50 mm
Bàsic Mercat

BREITLING
Superocean 
Heritage B20 
Automatic 46 mm
Bàsic Mercat i
Mercat del Diamant
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CLARKS ANDORRA (CALÇATS GALY) | Carrer Bonaventura Armengol 6 - 8 | AD500 ANDORRA LA VELLA

Tel.: 860 490 | www.galyandorra.com                    calcats_galy

Disponibles a CLARKS ANDORRA (CALÇATS GALY)   - www.galyandorra.com

SH
OP

SHOES

al màxim

ESCANEJA
I COMPRA
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CLARKS ANDORRA (CALÇATS GALY) | Carrer Bonaventura Armengol 6 - 8 | AD500 ANDORRA LA VELLA

Tel.: 860 490 | www.galyandorra.com                    calcats_galy

#PerElMondeDema



94 Disponibles a MEPHISTO SHOP  - www.galyandorra.com

SH
OP

SHOES

al màxim

ESCANEJA
I COMPRA
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Av. Carlemany, 103 - AD700 ESCALDES-ENGORDANY - www.galyandorra.com                calcats_galy
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Vestit curt de vellut amb 
tirants de pedreria dau-
rada en color marró i 
plomes en color rosa al 
voltant del pit i a la vora.

ESCANEJA 
I COMPRA

Disponibles a
 BOREAND 

www.boreand.com

Vestit llarg teixit en gasa 
amb tirants de cinta de 
vellut negra i roba gris su-
perposada al vestit base 
amb frunzit al costat. 

Combina'ls
amb

aquestes
joies

ESCANEJA
I COMPRA

Disponibles a 
THE EMBASSY

Anell 
Col·lecció Colore

LEO PIZZO

Anell 
Col·lecció Groumette
LEO PIZZO

Anell 
LEO PIZZO

Collaret
LEO PIZZO

Vestit llarg en ras de 
color verd amb plomes 
verdes i pedreria al vol-
tant del pit. Escot en V i 
goma en el baix del pit. 
Obertures als laterals.

Vestits de festa
per ser la convidada perfecta  

La dissenyadora de moda i fundadora de Boreand, Natàlia Espot, ens 
proposa tres estils: un vestit curt i dos de llargs amb dissenys plens 
de pedreria i plomes. Tot el que necessites per sentir-te especial en un 
esdeveniment important.

SH
OP

PARTY

al màxim
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Vestits de festa
per ser la convidada perfecta  
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Les tres botigues The CigarShop són els establiments 
de referència a Andorra en el selecte món del tabac. 
Amb prop de 25 anys d'experiència, s'ha convertit en tot 
un temple per als amants del millor tabac: ofereix més 
de 3.000 referències, entre les quals cal destacar 450 
de cigars havans, una paleta variada per satisfer tots els 
gustos del consumidor.

Tots els seus establiments disposen dels sistemes més 
avançats d'humidificació i climatització per garantir la 
màxima qualitat i el manteniment íntegre de les pro-
pietats dels cigars. Amb un tracte exclusiu i totalment 
personalitzat, l'oferta es complementa amb una sala 
de fumadors a l'establiment de l'avinguda Meritxell             
—una de les caves de cigars més grans d'Europa—, on 
els clients poden gaudir amb la calma que requereix el 
plaer d'un bon havà. 

Cal recordar que, a banda de les botigues físiques, 
The CigarShop disposa d'una completa pàgina web 
(www.thecigarshop.ad) que inclou informació deta-
llada sobre totes les seves referències, i que informa 
puntualment sobre les principals novetats arribades als 
diferents establiments.

El plaEr dEls 
millors
cigars

ANDORRA LA VELLA - Avinguda Meritxell, 40

ANDORRA LA VELLA - Carrer de la Unió, 2

EL PAS DE LA CASA 
Carrer Major, 23
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Disponibles a MARQUET - www.marquetandorra.com

Armanyac 
Darroze

Sauternes 
Château 
Rieussec

Vi negre
Pie Franco 
Casa 
Castillo

Vi negre
Clos des Grives
Domaine CombierXampany

Larevallis 
Drappier

Xampany 
Trop m'en faut! 
Drappier

Caviar Beluga 
Imperial

Caspian Pearl

Xampinyons de 
xocolata i caramel
Cluizel

Pastís de xocolata 
amb forma d'ànec 
farcit de crema 
pastissera de 
taronja
Borsari Rillettes de foie gras d'ànec

Maison Barthouil

Foie gras
d'ànec sencer

Maison Papillon

Panettone de llimona 
i xocolata amb llet
Filippi

Panettone 
amb poma i canyella
Filippi

Pastís en forma d'arbre de Nadal de 
xocolata farcit de crema de gianduja

Borsari
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NOTA DE TAST

Versió extraseca del vermut 
de Torino d’Excellency. 

Plantes fresques, notes 
intenses de raïm blanc en 

la fragància, mentre que el 
seu sabor s’obre des de la 
pell de la llimona fins a les 

plantes alpines.

MULASSANO DRY
NOTA DE TAST

El Dopo Teatro Vermouth Amaro – 
Cocchi ha estat creat sobre la base 

d’una recepta original de Giulio 
Cocchi, on el donzell va acompanyat 

amb ruibarbre, fusta de càssia 
i una infusió doble de quina. La 

barreja de vi de base amb el Barolo 
Chinato mostra delicats reflexos 

vermells i una ulterior nota suau i 
complexa, en ple estil Cocchi.

COCCHI AMARO

NOTA DE TAST

Està elaborat amb herbes 
aromàtiques i plantes, 
incloses les panses de la 
Xina, la vainilla, el gingebre, 
la taronja amarga i el 
clau, utilitzant absenta i el 
donzell suau i romà.

HOTEL STARLINO ROSSO NOTA DE TAST

Es l’únic vermut al món que 
es crea a partir de vins blancs 
i negres 100% italians, amb 
aromes 100% vegetals i 
productes dins de l’empresa, 
que madura durant sis mesos 
en petites botes de roure. Aroma 
clàssica i envoltant en fustes, 
balsàmic i mentolat, que recorda 
les barreges farmacèutiques del 
passat, equilibrades en absenta, 
taronja amarga i vainilla.

DEL PROFESSORE

Disponibles a CAVA BENITO - www.cavabenitowhisky.com

SH
OP

DRINK

al màxim

NOTA DE TAST

Vermut de Torino Rosso, 
neix a la coneguda 

destil·leria Montanaro, 
ubicada a la província del 
Cuneo, al Piemont. S’obté 

de la unió de Marsala 
fine DOC, vi blanc, sucre 

i alcohol enriquit amb 
taronja, absenta, gençana, 

angostura, pellofa, canyella i 
regalèssia.

MONTANARO ROSSONOTA DE TAST

El vermut de Torino Bordiga 
s’obté a partir de vins blancs 

piemontesos inclòs un 
moscató, amb 30 botànics 

de diferents collites al 
territori de les valls occitanes 
al peu dels Alps Marítims. La 
qualitat superior és a causa 
de la gençana, la camamilla 

i herbes alpines. En boca 
és deliciós i aromàtic, 

lleugerament dolç.

BORDIGA BIANCO
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Te negre orgànic
China Special 

Golden Black Tea

Te blanc
Barreja de cassís, 

magrana i àloe vera

Te verd Mangobelle
Barreja de mango, 

i mirabel aromatitzat

Te negre Bon Tea
Barreja de xocolata 
i coco aromatitzat

Te verd orgànic
Japó Bancha

biològic

Màgia Aràbia
Infusió de fruites,

pruna i saüc

Bora Bora
Infusió de fruites,
maduixa i mango

Mate Bio Lemon Fire
Barreja de te

de llimona i espècies

TORRE LA MOREIRA

Denominació d’origen:  D.O. Ries Baixes
Celler: Marqués de Vizhoja
Raïm: 100% Albarinyo

Un vi fàcil de beure, lleuger. D'intensitat mitjana, 
amb notes cítriques i un delicat fons herbaci.

PACO & LOLA Nº12

Denominació d’origen:  D.O. Ries Baixes
Celler: Paco & Lola
Raïm: 100% Albarinyo

Vi blanc aromàtic amb notes cítriques 
i tocs de fruita tropical dolça.

VECRIMA GODELLO

Denominació d’origen:  Monterrei
Celler: HGA Bodega y Viñedos de Altura 
Raïm: 100% Godello

Vi jove, sense criança. Notes a fruita i flors 
blanques. Gran intensitat i elegància. 

LAPOLA

Denominació d’origen:  Ribeira Sacra
Celler: Dominio do Bibei
Raïm: 80% Godello, 15% Albarinyo 
i 5% Doña Blanca 

Vi blanc aromàtic amb notes  cítriques, 
i tocs de fruita tropical dolça.

Llegendes del vi
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ANDBANK
www.andbank.com

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

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

BERNA JOIES
Tel.: 803 180
www.pons1845.com

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

BOREAND
www.boreand.com

CAVA BENITO
www.cavabenitowhisky.com

CERTINA
www.certina.com

THE CIGAR SHOP
www.thecigarshop.ad

CLARKS
www.galyandorra.com

CONSULTORIA SINGULAR
www.consultoriasingular.com

COTTET
Tel.: +376 845 384
www.cottet.com

CRÈDIT ANDORRÀ
www.creditandorra.ad

EIX MOTOR PIRINEUS
Tel.: +376 395 005
www.kia.com

ESSENTIAL AIR
www.ea-essentialair.com

FARMÀCIA MERITXELL
Tel.: +376 804 555
www.farmaciameritxell.com

GRUP GUEM
www.grupguem.ad
Tel.: +376 812 115

HVNGARI JOIES
Tel.:+376 803 080
www.pons1845.com

IMMOBILIÀRIA SUPERIOR
www.immobiliariasuperior.com

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

KAO SOLDEU
www.kaosoldeu.com

LEO PIZZO
www.leopizzo.com

LONGINES
www.longines.com

LOTTUSSE
www.galyandorra.com

MARQUET
www.marquetandorra.com

MEPHISTO
www.galyandorra.com

MITOS DEL TÉ
Tel.: +376 665 121

OPPORTUNITIES
www.opportunities.com.es

PARK PIOLETS MOUNTAIN
HOTEL&SPA
www.parkpiolets.com

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

SUISSA - THE EMBASSY
Tel.: +376 806 350
www.theembassystore.ad

SOTHEBY’S INT. REALTY
www.andorra-sothebysrealty.com

TAG HEUER BOUTIQUE
www.quarsandorra.es

TISSOT
www.tissot.com

VILADOMAT
www.viladomat.com






