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Make your dreams come true...
Invest in Andorra.

Just imagine:
A safe Country at the Heart of Europe.
With Legal Security & Low Taxes.
And Perfect Weather All Year Long.

Since 2001 the Principality of Andorra has benefi ted 
from new legal regulation of real estate agents. 
They must pass a thorough examination to qualify 
as a registered member of the AGIA Real Estate 
Professionals Association where courses on the 
prevention of money laundering are mandatory.

More than 200 realtors can thus guarantee their 
extensive knowledge of the market, procedures and 
laws to ensure a Successful Property Transaction.

We always recommend your lawyer to fi nalize any 
transaction

Visit www.andorrawelcome.com

AGIA. ANDORRAN REAL ESTATE ASSOCIATION
c/del Fener 11, 3r 6a. AD500 Andorra la Vella
Principality of Andorra
Tel: +376 801115 · email: agia@agia.ad · web: www.agia.ad



EDITORIAL

Després de la desconnexió toca tornar a la rutina, a la fei-
na, a l’escola... Amb les piles carregades i amb ganes de co-
mençar una nova etapa, amb nous objectius i nous reptes.  

Si et planteges el setembre com un inici d’any o, més ben 
dit, com la repesca per portar a terme tots aquells objectius 
i propòsits que t’havies plantejat a l’inici de l’any i que has 
anat ajornant, ara és el moment, automotiva’t! 

Inspira’t amb les noves tendències en moda. Deixa’t trans-
portar per les joies de Misahara a altres racons del món. 
Descobreix la Massana, seu dels Campinats del Món UCI 
de Mountain Bike i trial, i atraca a Port Montenegro. 

Gaudeix amb nosaltres d’aquest setembre! 

La ‘rentrée’





U N  N O U  C O N C E P T E  D E  B E L L E S A

TRACTAMENTS FACIALS, CORPORALS I CAPIL·LARS
 Anti-aging facial · Bosses d'ulls · Doble mentó · Coll i escot · 

Afavoreix el creixement capil·lar · Evita la caiguda dels cabells · Manté la població capil·lar ·
Aconsegueix un cabell més fort i resistent ·

Andorra la Vella - Av. Prat de la Creu, 16 
Tel. +376 81 18 18 - www.urban.ad         URBAN beauty

‘Fall IN



U N  N O U  C O N C E P T E  D E  B E L L E S A

TRACTAMENTS FACIALS, CORPORALS I CAPIL·LARS
 Anti-aging facial · Bosses d'ulls · Doble mentó · Coll i escot · 

Afavoreix el creixement capil·lar · Evita la caiguda dels cabells · Manté la població capil·lar ·
Aconsegueix un cabell més fort i resistent ·

Andorra la Vella - Av. Prat de la Creu, 16 
Tel. +376 81 18 18 - www.urban.ad         URBAN beauty

  Shopping

Novetats 

‘Fall IN
LOVE!

TENDÈNCIES
Street Style 

’
Enamora’t de les tendències 

de la nova temporada...
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Fashion World Dona

Què hi ha de nou?  
NOVETATS, NOTÍCIES, NO ET PERDIS, SEGUEIX...

QUÈ? QUAN? COM? TOT EL QUE ESTÀ PASSANT A LA INDÚSTRIA DE LA MODA...

1921 GUCCI
L’última casa de moda que salta a l’empresa alimentària és Gucci. La 
marca de moda i articles de cuir italiana ha obert les portes de 1921 
Gucci Cafe, primer restaurant Gucci del món, a Xangai. 1921 Gucci 
ofereix una àmplia gamma d’opcions per satisfer els desitjos gas-
tronòmics amb un autèntic estil italià.

ARMANI / SILOS
Amb motiu del 40è aniversari, Giorgio Armani ha inaugu-
rat ARMANI / SILOS, una exposició per homenatjar la seva 
carrera. 
L’exposició està situada en un edifici de quatre plantes 
amb més de 600 peces del dissenyador fent un recorre-
gut per tota la història de la marca. A part de les peces de 
la firma, a la mostra també s’hi poden veure videoprojec-
cions i fotografies. 



RAG & BONE
La nova campanya de la marca RAG & BONE no 
ha agradat als amants del motor. A la campanya 
es veu com es destrossa en directe un Porsche 
911 SC del 79. El vídeo ha rebut milers de críti-
ques al canal de YouTube. 

VICTORIA BECKHAM & LVMH
En el sector de la moda circula el rumor de la 
possible entrada del grup de luxe LVMH a la 
marca de Victoria Beckham. De confirmar-se, 
Victoria B es posicionaria entre les marques de  
trajectòria, com Givenchy, Louis Vuitton i Christi-
na Dior, entre altres firmes de luxe.

THE WHITEBOOK -  NOVETATS /  NOTÍCIES

LUCKY L 
CHRISTIAN LOUBOUTIN

Christian Louboutin acaba de llançar 
una nova col·lecció de bosses ano-
menada Lucky L. Els models desta-
quen per les tatxes i per la versatili-
tat, ja que poden ser utilitzats com 
a bandolera o com a motxilla. A la 
imatge, el model Sweet Charity, dis-
ponible en diverses mides i colors.

THE WHITEBOOK
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Tendències 
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Enamora’t de les tendències 
de la nova temporada...  

Descobreix-les i inspira’t!

70’s

‘Fall IN LOVE!’

LOVE AFFAIR

SAINT LAURENT

BURBERRY LONDON

THE ROW

ISABEL MARANT

MICHAEL KORS EMILIO PUCCI

METEO BY
YVES SALOMAN

BALMAIN



THE WHITEBOOK -  ‘FALL IN’  LOVE!
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LOVE!

FLOWER
ROMANCE

DOLCE & GABBANA DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA

VALENTINO

MIU MIU

VALENTINO

DOLCE & GABBANA

SIMONE ROCHA
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Shopping

GORRA: STELLA McCARTNEY / JERSEI: SAINT LAURENT  / SAMARRETA: ACNE STUDIOS
JAQUETA: ISABEL MARANT / CINTURÓ: GUCCI / JEANS: MIH MARRAKESH
BOSSA: SAINT LAURENT / SNEAKERS: SAINT LAURENT 

‘Casual’
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THE WHITEBOOK -  FASHION WORLD

GAVARDINA: BURBERRY LONDON / SAMARRETA: BALMAIN / VESTIT: SAINT LAURENT 
BOSSA: BALENCIAGA / FALDILLA: DOLCE & GABBANA / CALÇAT: SAINT LAURENT

BARRET: GUCCI / CALÇAT: FRANCESCO RUSSO / BRAÇALET: BALENCIAGA

‘Business’
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Fashion World Home

Shopping work time...
Business men, Casual...

Novetats 
TENDÈNCIES

AVANÇ TARDOR



1. LVMH li farà la competència a l’Apple Watch.

TAG HEUER serà el principal competidor d’Apple pel que fa a 
smartwatches a partir d’aquesta tardor. Entre els mesos d’octubre 
i novembre, la marca propietat del grup LVMH té pensat llançar 
un rellotge intel·ligent per uns 1.300 euros. “Esperem que es ven-
guin milions i milions d’Apple Watches”, ha dit Jean-Claude Biver 
en nom de LVMH. “Com més en venguin, més gent hi haurà que 
vulgui alguna cosa diferent i vindrà a TAG Heuer.” Per desenvolu-
par el producte, la marca de rellotgeria ha establert aliances amb 
Google.

La tardor masculina segons el dissenyador.
 GIORGIO ARMANI

L’elegància! Tornada a l’esmòquing. El vestit de gala que es rein-
venta. “Aquesta temporada he revisat l’estructura de l’esmòquing, 
tant en proporcions com en materials”, explica Giorgio Armani. 
“Com a dissenyador, un dels meus principals estímuls és acon-
seguir reinventar els clàssics. El patronatge, ajustat al cos, realça 
la figura a través de la utilització de punt elàstic tallat amb làser.“ 
El teixit: neoprè, de les peces tècniques al carrer. “La meva recer-
ca en el disseny neix principalment de l’estudi dels materials: els 
teixits innovadors permeten crear noves formes i actualitzen les 
peces clàssiques del guarda-roba masculí. En la col·lecció Em-
porio Armani he utilitzat, tant en peces (per exemple, en els pan-
talons del model de la imatge) com en accessoris, una fina capa 
de neoprè acoblada al vellut i al cuir. He aconseguit així volums 
compactes en peces molt lleugeres i aïllants”, explica el creador.

3.INSTAGRAM & ART
Instagram adquireix un gran paper en el mercat de l’art.

Qualsevol persona del mercat de l’art que no estigui present a la plataforma de mitjans socials Instagram que segui i 
prengui nota. A l’abril, després que l’actor Pierce Brosnan visités la sala d’exposicions de la casa de subhastes Phillips 
a Londres, va pujar una selfie davant d’una obra que admirava: la Lockheed Lounge era una chaise longue espacial 
d’alumini del dissenyador industrial Marc Newson. Després d’afegir les paraules “permeten que comenci la licitació”, ho 
va publicar i va arribar a 164.000 seguidors. Aquí va començar tot, ja que Phillips va trencar el rècord mundial per a un 
objecte de disseny —l’obra s’ha venut per prop de 3,7 milions de dòlars—. No era la primera vegada que el mercat de l’art 
havia estat influenciat per imatges a Instagram. En els últims anys, Instagram s’ha convertit en la plataforma de mitjans 
socials d’elecció per a molts artistes contemporanis, galeries, cases de subhastes i col·leccionistes, que l’utilitzen per pro-
moure l’art —especialment obres d’artistes emergents— i oferir una ullada ràpida a estudis, cases de subhastes i fires d’art. 

2.
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TAG HEUER SMARTWATCH



Tendències 
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Avanç   
TARDOR2015

Ens avancem a les tendències 
d’aquesta tardor! Inspira’t! 

BLAZER NAVY
 GUCCI

GUCCI
 GUCCI

GUCCI

‘Business’   

LANVIN

DOLCE & 
GABBANA

MAISON
MARGIELA

MAISON
MARGIELA

GUCCI

LANVIN

LANVIN

GUCCI

SAINT
 LAURENT

RICHARD 
JAMES

SAINT
 LAURENT
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’‘Casual
ULLERES OLIVER PEOPLES / CALÇAT BERLUTI / CARDIGAN BURBERRY LONDON / CAMISA GITMAN VINTAGE /  
SAMARRETA J. CREW / JEANS ACNE STUDIOS Ace Slim-Fit / JERSEI GIVENCHY / CINURÓ GUCCI / CALÇAT NIKE 

THE WHITEBOOK -  TENDÈNCIES HOME
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Shopping

SHOPPING ‘WORK TIME’
1. CARTERA SAINT LAURENT (1.190 €) 
2. CLIP CORBATA FOUNDWELL VINTAGE G. Jensen Sterling (620 €)  
3. RELLOTGE BREMONT Terra Nova (4.500 €)
4. MONTBLANC Starwalker Urban Speed (400 €)  
5. CARCASSA TELÈFON MONTBLANC (95 €)  
6. MALETA RIMOWA Business Class (500 €) 
7. BRAÇALET MONTBLANC (265 €) 
8. MALETA GUCCI (180 €) 

2

1

3

5

6

7

8

4



Fashion World Kids
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A L’ESCOLA! 
TORNEM

És temps de tornar a l’escola, de tornar a veure tots 
els amics i gaudir aprenent coses noves! 
Aquí us deixem un avanç de les noves 

tendències de la tardor del 2015!
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GUCCI

DOLCE & GABBANA

IKKS

GUESS

GUESS

KENZO

IKKS

DSQUARED2

LITTLE ELEVEN 
PARIS

LITTLE ELEVEN 
PARIS

MAYORAL
JUNIOR 

GAULTIER

ROBERTO
 CAVALLI

BILLIONAIRE

UGG



La recerca dels millors materials i l’ús del treball humà i no de les màquines és el que 
crea les seves peces i les fa úniques i diferents. Les joies reflecteixen la passió pels viatges 
i l’estil de vida d’aventura de la gent que hi ha darrere de la firma, i això es reflecteix en 
l’artesania i en la interacció amb els clients. Utilitzen pedres de màxima qualitat, semipre-
cioses i precioses, per crear peces tan reals com les persones que les fan servir. 

Les tradicions i inspiracions del passat i el present són les guies per a la creació d’una em-
presa que resisteix al pas del temps i que crea art que dura eternament. Tot això es reflec-
teix en les peces, símbol d’unitat. Un símbol d’unitat que s’expandeix més enllà de la feina i 
per això, allà on obren botigues, treballen amb organitzacions benèfiques per a nens locals 
per ajudar a cuidar aquells que no poden tenir cura de si mateixos. 

Recordar el passat, treballant en el present, construint per al futur - es tracta de la unitat, 
així és Misahara.

Joies del món...

www.misahara.com













“Viatjar pel món és una part important de les 
nostres vides i proporciona la inspiració 

creativa per a la nostra col·lecció de joies”
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Cultura

CULTURA

Notícies / Actualitat

LEPA ROSKOPP

ESPORTS

Harper Lee
‘Nick’

Entrevista

...

La Vuelta

...

...

...
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ACTUALITAT
Les notícies més rellevants de l’actualitat d’Andorra

THE WHITEBOOK -  ACTUALITAT AND

Font: Diari BONDIA

LEPA ROSKOPP

Economia 
LES CONSULTES D’INVERSIÓ ESTRANGERA 
A L’ACTUA CORNER AUGMENTEN UN 47% 

El nombre de consultes a l’Actua Corner que tenien 
a veure amb la inversió estrangera es va incremen-
tar un 47% en el segon trimestre de l’any en relació 
amb el mateix període de temps de l’any passat.

ANDORRA TELECOM VA ACONSEGUIR EL 
2014 UN BENEFICI NET DE 24,9 MILIONS

Andorra Telecom ha fet pública la memòria corres-
ponent a l’exercici 2014 de manera digital, com ja 
va fer anteriorment, amb uns resultats que registren 
un benefici net de 24.922.675 euros, segons ha in-
format l’ara societat anònima unipersonal. La xifra 
representa un resultat un 5,1% superior al registrat 
el 2013 (de 23.699.013 euros).

52,7 MILIONS D’EUROS 
I 559 NOUS COMERÇOS DES DE 

L’INICI DE L’OBERTURA

La inversió estrangera que va posar en marxa el 
Govern a partir del 2012 s’ha materialitzat fins ara 
en 559 obertures de comerç. En total, fins avui 
s’han invertit inicialment per aquest concepte 
52.764.272 euros.

CRÈDIT ANDORRÀ, NOVAMENT PRIMER 
BANC DEL PRINCIPAT AL TOP-1.000

El grup Financial Times ha tornat a situar Crèdit 
Andorrà al capdavant de la banca andorrana en 
el seu prestigiós rànquing Top-1.000.

Societat
LES ACTIVITATS INFANTILS ATRAUEN EL TURISME FAMILIAR ESPANYOL 

I FRANCÈS AL PALAU DE GEL

L’aposta del Comú de Canillo per potenciar les activitats infantils al Palau de Gel sembla que dóna els seus fruits. 
Així, durant l’estiu, moltes famílies s’han acostat fins a les instal·lacions canillenques per provar els karts i els quads, 
sobretot procedents d’Espanya i França. L’afluència és, de moment, major que l’any passat i la previsió és tancar 
l’estiu amb millors xifres que el 2014.
Mentre que al juliol el principal públic del Palau de Gel van ser els equips que van venir a fer estades esportives, 
a l’agost les famílies van agafar el relleu i els més petits van ser els protagonistes de les activitats. De fet, segons 
indiquen des del Palau, les noves atraccions per als nens a la pista de gel han tingut molt bona acollida i “hem notat 
un augment” de les famílies de França i Espanya.
El principal motiu és que les activitats que es van posar en marxa a l’hivern “es coneixen més” i les famílies porten 
els nens i nenes al circuit infantil. Allà poden escollir entre els karts per als més grans (entre 6 i 15 anys) i els quads 
per als més petits (de 3 a 6 anys). “Totes dues tenen el mateix èxit”, expliquen des del Palau de Gel.
A l’espera de tancar les dades de l’agost, la sensació és que aquest estiu està funcionant millor que el passat i que 
el nombre de visitants serà superior al de l’estiu del 2014.
Paral·lelament, el Palau de Gel ha començat la reforma del sistema de producció de fred de la pista, que no afec-
tarà les instal·lacions ni les activitats fins al 13 de setembre. A partir d’aquesta data, es procedirà al desgel de la 
pista, els treballs de manteniment previstos i la connexió del nou sistema. La previsió és poder obrir de nou el 26 
d’octubre per afrontar la temporada d’hivern amb les millores a punt.
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ACTUALITAT
Les notícies més rellevants de l’actualitat d’Andorra

Esports

FESTA EN EL ‘TERRITORI PURITO’
La Purito Andorra 2015-Gran Premi Andbank no podia tenir millor estrena. Un cartell de luxe, el mateix recorregut 
que els ciclistes professionals faran a la Vuelta a Espanya i 145 quilòmetres, amb sis ports de muntanya i més de 
5.000 metres de desnivell. Una prova per a amants del ciclisme i també de les proves salvatges com aquesta, molt 
trencacames. La marxa cicloturista més dura a Europa. Van competir més de 1.000 participants en la primera edició 
i és que el poder de convocatòria de Joaquim Purito Rodríguez va deixar tothom bocabadat. El ciclista resident i 
líder del Katusha va portar aquí el veterà —sembla que hagi fet un pacte amb el diable— Miguel Induráin, el pilot de 
raids Joan Nani Roma —que segurament no va recordar la duresa del desert al Dakar—, el pilot de trial i resident Toni 
Bou —campió del món sobre la moto i patidor sobre una bicicleta—, el jove pilot de Fórmula 1 de Castelló Roberto 
Merhi, l’expilot de motos Carlos Checa i també el pilot resident Dani Juncadella. Això sí, el cartell de luxe també són 
les mil i una històries de cada participant. Les històries de superació de David Odena i Yolanda López. El primer va 
acabar i va complir un somni. La segona va quedar a tocar del primer lloc de noies. No hi havia classificacions i sí una 
petita placa de finisher per a cadascú que travessés la meta als Cortals.  El primer a tenir l’honor de passar la meta 
va ser Guillem Muñoz. El de Sant Fruitós de Bages es coneix molt bé el país. Ve a entrenar-se i a fer competicions. 
Va ser segon al Campionat de contrarellotge amb l’ascens a la coma d’Arcalís. “Recorregut brutal i organització es-
pectacular”, va reconèixer. El segon va ser Oriol Colomé, de Sant Pere de Torelló. Els dos ciclistes, clàssics als llocs 
capdavanters de la Titan Desert. L’ovació se la va endur Guillermo Morales, de 73 anys, que va completar el reco-
rregut mitjà. Induráin s’ho va prendre amb calma. Va voler gaudir de tota La Purito. Va arribar a la meta al costat de 
Joaquim Rodríguez, que té el navarrès com un autèntic ídol. El líder del Katusha ja pensa en la propera edició i vol 
batre rècords a la segona. Màxima ambició, com és ell. Aspira als 2.000 participants ja que la gent va quedar molt 
contenta amb el recorregut, l’organització i també els paisatges espectaculars després de pujar pels colls de Beixalís, 
Ordino, l’alt de la Rabassa, el de la Gallina, l’alt de la Comella i els Cortals d’Encamp. “A veure com es recupera la gent 
perquè espero que no hagi estat gaire dura i que estiguin molt contents”, va indicar el ciclista, que va mostrar, com 
sempre, el seu bon humor amb un comentari dedicat a Induráin. “Ha anat molt ràpid i la veritat és que es cuida”, va 
sentenciar. El 2 de setembre tornarà a ser especial per a Purito i també per a molts residents professionals. Aquell 
dia sí que hi haurà crono i resultats. 

DEU RESIDENTS, A LA VUELTA A  
ESPANYA MÉS DURA

La Vuelta a Espanya, que arriba enguany a 
la 80a edició, va començar a Puerto Banús 
amb un cartell de luxe i deu ciclistes resi-
dents: Carlos Verona (Etixx-Quick Step), 
Joaquim Purito Rodríguez, Dani Moreno i 
Ángel Vicioso (Katusha), José Joaquín Ro-
jas (Team Movistar), Esteban Chaves, Simon 
Ger rans, Damien Howson, Mitch Docker i 
Cameron Meyer (Orica GreenEdge).

NIANG, DEL MOVISTAR 
ESTUDIANTES AL SEGON EQUIP DEL 

MORABANC
Waly Niang serà el nou pivot del segon 
equip del MoraBanc Andor ra. El jove pivot 
senegalès, de 19 anys i 2,06, deixa finalment 
el Movistar Estudiantes, on la temporada 
passada va debutar a la Lliga ACB provinent 
del segon equip de Lliga EBA. Niang signa 
per a dues temporades, una per militar al 
segon equip i la segona, a la Lliga ACB.

Font: Diari BONDIA
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Cultura 

‘NICK’, PRESENTADA A SUNDANCE AMB 
L’ESPERANÇA QUE SIGUI SELECCIONADA

Nick, la pel·lícula del director Josep Pozo, produïda 
per la productora andorrana Imminent Produccions i 
l’espanyola Bamf Producciones, ja acumula tretze selec-
cions en diferents festivals de cinema, però el seu peri-
ple no acaba aquí ja que ha estat enviada a una seixan-
tena de festivals més, entre els quals el de Sundance.

L’ANDORRA LAND ART ARRENCARÀ AMB 
UNA CONFERÈNCIA DE HILL I JONES

L’Andorra Land Art ja té programa definitiu i els artis-
tes que hi prendran part estan confirmats. Arrencarà 
el 10 de setembre amb una conferència inaugural 
“de luxe”, segons els organitzadors, i protagonitzada 
per dos dels principals artistes mundials d’aquesta 
especialitat, els britànics establerts a Nova Zelanda 
Martin Hill i Philippa Jones.

FINS A 96.705 ESPECTADORS ASSISTEIXEN A ALGUNA DE LES 21 
FUNCIONS DE ‘SCALADA STORIA’

Fins a 96.705 persones han vist l’espectacle Scalada Storia del Cirque du Soleil 
en alguna de les 21 funcions que s’han portat a terme, quatre més que l’any pas-
sat, segons el primer balanç fet públic per Andorra Turisme en un comunicat, 
en què assenyala que l’ocupació mitjana ha estat d’un 93,5%, fent ple absolut 
gairebé en totes les funcions de divendres i dissabte.

Espectacles

Art

Cine

Literatura

‘VE Y PON UN CENTINELA’
HARPER LEE 

Novel·la escrita a mitjan anys cinquanta per 
Harper Lee, autora de Matar a un ruiseñor 
i guanyadora del premi Pulitzer el 1961. El 
manuscrit perdut d’aquesta nova novel·la va 
aparèixer a final del 2014. És un text commo-
vedor que aborda una època de convulsió als 
Estats Units que aspira a ser un clàssic literari. 



Lepa 
Roskopp

L’entrevista

Fundadora i dissenyadora 
de la firma de joies de luxe Misahara.
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Quina relació té amb Andorra? 
Tinc una gran amistat amb Cédric Gracia, ja que el meu marit és el seu 
patrocinador amb la marca Santa Cruz. 

Ha visitat Andorra?
Sí... vaig estar-hi quan Cédric Gracia estava disputant una Copa del Món. 
Vam gaudir d’una visita genial. Vaig tenir l’oportunitat de viure una expe-
riència increïble d’Andorra a través dels ulls d’en Cédric. Em vaig quedar 
sorpresa d’aquest país petit i capritxós.

Què li agrada d’Andorra?
La bellesa del teló de fons... els Pirineus són increïbles... la sensació de 
quan mires cap amunt i estàs envoltat d’aquestes muntanyes gegantines, 
i que és un país absolutament perfecte i extraordinari per al ciclisme de 
muntanya. Vaig tenir l’oportunitat de relacionar-me amb la gent d’Andorra, 
que és molt agradable i gaudeix dels estrangers. El menjar, és clar... però 
el millor: el ciclisme de muntanya.

Com s’inicia el projecte de Misahara?
Des del principi estava interessada en la moda, però inicialment no vaig 
triar aquesta carrera. Finalment, als 40 anys, vaig reunir el coratge per se-
guir el que més m’agradava: dissenyar. L’inici de Misahara realment va co-
mençar quan jo estava canviant els dissenys d’unes peces molt cares que 
el meu marit m’estava comprant. El meu marit em va empènyer a crear els 
meus propis dissenys i així em vaig embarcar en aquesta aventura. 

Quina és la seva font d’inspiració per als dissenys?
Viatjar pel món des del principi fins al present. M’he inspirat en la mare 
natura, la gent, els llocs... De les meves experiències he creat la història per 
a cada peça de Misahara. En créixer, solia anar molt sovint a l’Adriàtic, d’on 
era el meu pare, el paisatge de la regió, l’aigua excel·lent i la vegetació exu-
berant són una gran font d’inspiració. A més, Sud-àfrica, París i Nova York 
són llocs que han alimentat la meva imaginació.

Lepa Galeb-Roskopp 
va néixer en un ambient bicultural, fet que li permet experi-

mentar per diferents llocs de tot el món  i capturar l’essència, el 
paisatge i els colors de cada ciutat com a font d’inspiració per 

a les seves joies. 

Ella ha creat la seva pròpia cultura de la creativitat amb 
les col·leccions de joies, una veu única que està ancorada en 

l’excel·lència creativa. 

Està en plena expansió i les seves joies han lluït fins i tot a la 
catifa vermella de Hollywood, amb actrius com ara Rachel 

McAdams.
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PREGUNTES RÀPIDES

Quins són els materials que utilitza per fer les se-
ves col·leccions?
18/20 quirats d’or: la combinació preciosa amb 
pedres semiprecioses. M’encanta treballar amb 
Paribas - lapislàtzuli, tanzanita, turmalines, prasio-
lites, i després, per descomptat, diversos colors 
safir, diamants negres, robins... m’agraden totes!

Quin és el perfil de dona per a les seves joies?
La dona que està interessada en les meves 
col·leccions diria que és independent i autòno-
ma, sens dubte no convencional, que busca una 
cosa nova i que aposta per una nova casa de joie-
ria fina i fresca. Com dirien a França, désinvolte... 
i sempre amable.

On podem trobar les joies Misahara?
A les nostres botigues, al Plaza de Nova York, a 
Porto Montenegro i a l’hotel Four Season, a Gine-
bra. A partir d’aquest mes de setembre estic en-
cantada d’anunciar la nostra presència a Neiman 
Marcus Palm Beach i Palo Alto, i també a Luxury 
House de luxe a Londres. La nostra pàgina web 
també ofereix una botiga en línia.

Què ha de tenir una ciutat perquè li interessi 
obrir una ‘boutique’ Misahara?
Un lloc amb un estil de vida de luxe i l’energia ne-
cessària perquè les persones se sentin inspirades 
per comprar! Andorra seria un gran exemple...  

Metes i reptes de futur?
Sempre a la recerca i desafiaments d’expansió en 
nous països... com ara a Rússia, a Moscou, el pro-
per mes d’octubre.

Un llibre.
Night Road, 

de Kristin Hannah

Un dissenyador.
Nicolas Ghesquière

Un ídol.
Les dones icòniques 

com Jackie O, Grace Kelly, 
Audrey Hepburn...

Un moment per recordar.
Homestead: a la Reserva  
Phinda veient la impressio-

nant fauna del país. 

Un lloc. 
Nova York

Un menjar. 
Asiàtic (fusió)

Un restaurant. 
El Molí dels Fanals 

Una pel·lícula.
Somriures i llàgrimes

Una cançó.
De Gotye,

Somebody that I 
used to Know
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Bellesa

Després de l’exposició al sol durant l’estiu 
recupera la teva pell amb aquests productes 

exclusius que trobaràs a Júlia.

S.O.S!

5.

6.

2.

3.

1. EVE LOM Cleanser/Crème Démaquillante El netejador d’Eve Lom conté una combinació única de quatre olis aromàtics 
amb propietats netejadores, descongestionants i relaxants. El drap de mussolina s’utilitza amb el netejador per millorar la cir-
culació, obrir els porus, netejar, exfoliar i tonificar la pell en només uns minuts. 2. LA MER The Refining Facial. Tractament 
exfoliant a base de ferments marins i pols de diamant que refinen d’immediat la superfície de la pell, estimulant la seva circulació 
sanguínia per així exhibir una pell fresca i translúcida. 3. NATURA BISSÉ NB ceutical eye & lip make up remover. Desma-
quillador bifàsic que elimina tot tipus de maquillatge, fins i tot el més resistent a l’aigua, proporcionant el màxim confort a la pell 
del contorn d’ulls i llavis. Aquesta innovadora solució a base d’Oleo&Aqua és ideal per a tot tipus de pell, fins i tot la pell sensible 
i/o sensibilitzada. 

1.



4. INGRID MILLET AbsoluCaviar Sérum Régénerant Infini. Aquest sèrum regenerant 
actua com un elixir de joventut. És un concentrat d’actius extremament eficaços, preuats 
i poc comuns; l’encontre absolut entre l’or, el caviar i la perla per obtenir un resultat de 
joventut espectacular. Les arrugues s’atenuen i la pell queda més ferma, llisa, flexible i llu-
minosa. 5. LA PRAIRIE Anti-Aging Rapid Response Booster. Un sèrum en gel d’acció 
ràpida que reomple les arrugues. Un revolucionari sistema de dosificació actiu localitza 
les cèl·lules protectores que rejoveneixen l’aspecte de la pell amb precisió i velocitat, i pro-
porciona ingredients antiarrugues en els llocs exactes on la pell els necessita. 6. SENSAI 
Extra Intensive Crème. Cura antiedat intensiva total que recarrega la pell d’energia 
des de l’arrel. La seva fórmula de textura suau i exquisida es fon amb la pell i li aporta 
a l’instant fermesa i lluminositat, i un tacte més sedós dia rere dia. S’aplica matí i/o nit.

CLARINS / Addition Concentré Eclat 
Corps. Després de la versió facial, la firma 
presenta aquest autobronzejador per al cos, 
una fórmula especialmente creada per oferir 
un bronzejat d’estiu a mida 365 dies l’any. Al 
barrejar unes gotes amb el producte corpo-
ral que s’utilitza habitualment es pot acon-
seguir un bronzejat corporal modulable i 
natural.

NATURA BISSÉ / Sun De-
fense Expertise Serum és un 
sèrum reparador per utilitzar 
abans i després del sol. Aplicat 
amb anterioritat augmenta la resis-
tència de la pell davant de les radia-
cions solars. Utilitzat després, calma, 
repara els teixits, rehidrata, il·lumina i 
prolonga el bronzejat. 

ANNAYAKE Exfoliant Douceur pour 
le Corps està especialment formulat 
per eliminar amb suavitat les impu-
reses i les cèl·lules mortes de la pell, 
perquè recuperi tota la seva esplen-
dor. 

NATURA / BISSÉ Diamond Mist. 
Una broma energitzant, protectora i 
hidratant de la pell. Una sensació de 
benestar extraordinari, una onada de 
frescor amb aroma de lavanda sobre 
la pell que aporta hidratació, energia i 
lluminositat. Conté extracte d’Artemia 
salina, que genera l’energia neces-
sària per estimular el metabolisme de 
les cèl·lules. 

JÚLIA PCHP14. Amb PCHP14 el rostre, el 
coll i l’escot recuperen l’energia i milloren la 
renovació cutània. Un tractament altament 
concentrat que s’aplica durant 14 
dies i que gràcies al seu contingut 
en cèl·lules mare d’Iris pallida i un 
alt percentatge d’ingredients actius 
seleccionats repara les alteracions 
de la pell afectada pel pas dels 
anys i l’exposició solar.

SENSAI / Silky Bronze Soothing 
After Sun Repair Mask és una 
màscara de gel refrescant que alleuja 
la pell que ha estat exposada als raigs 
ultraviolats. Embolcalla i hidrata a 
fons, i garanteix que els principis actius 
penetrin a la pell. Alleuja la sequedat i 
manté un cutis brillant i radiant per a 
una cura intensiva.

VALMONT / Expert of Light Clarifying Pack. Mas-
careta que il·lumina el rostre a l’instant. Matifica per 
a una millor uniformitat del rostre i minimitza els po-
rus. També actua com a exfoliant biològic per elimi-
nar les cèl·lules superficials que apaguen el rostre. 
Per a tot tipus de pell. 
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Salut

VERDURA
 SUCS I BATUTS PER A UNA VIDA SANA

FRUITA & 



Raons per consumir fruites i verdures en sucs i batuts

Preparar sucs i batuts de fruita i verdures és una gran manera 
d’ingerir la quantitat suficient de fruita i verdures fresques a la die-
ta. S’absorbeixen més nutrients, amb un millor consum d’aquests ali-
ments saludables, i s’incorporen noves varietats de fruita i verdures a 
la dieta. A part de ser una font d’antioxidants que ajuden a combatre 
l’envelliment cel·lular i orgànic. Cada suc t’aporta diferents beneficis, 
així que prepara la liquadora i pren nota! 

Cal tenir en compte!
El millor és beure’s el suc o 

batut acabat de fer, però si en 
fas en quantitat per prendre 
al llarg del dia afegeix-hi una 

mica de llimona per evitar 
que s’oxidi i mantenir el sabor. 

ALIMENTS CRUS

—Tant la fruita com la verdura s’utilitzen en cru, això fa que s’aprofitin molt 
millor tots els seus nutrients. 

—Les fruites i les verdures són aliments alcalins que ajuden a prevenir malalties. 
—Consumir-los habitualment ajuda a depurar l’organisme, eliminen les toxines i 

són ideals en dietes per perdre pes. 

FIBRA

—Els batuts contenen la fibra de la polpa de les fruites, que es perd al 
exprimir-les, això fa que els batuts siguin un aliment més complet que 
els sucs. 

—La fibra no només exerceix un paper molt important en l’absorció de 
nutrients per part de l’organisme, sinó que a més ajuda a mantenir net 
el  tracte gastrointestinal. 

—La fibra que t’aporten la fruita i la verdura fa que et sentis més sado-
llat per més temps. 

DIGESTIÓ 

—La digestió és molt més senzilla ja que la batedora és capaç de trossejar  
les peces més dures i resistents. 

VARIETAT

—Pots barrejar diferents tipus de ver-
dures i fruites, variant el sabor se-
gons els teus gustos i en funció dels 
productes de temporada; d’aquesta 
manera no t’avorriràs de beure sem-
pre el mateix   batut o suc ni repetiràs 
les fruites i verdures. 

—Prova diferents barreges fins trobar 
els sabors que més t’agradin. 

—Hi pots afegir altres aliments com 
ara civada o fruits secs per obtenir 
un aliment més complet i nutritiu. 
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LA NOVA TENDÈNCIA EN FITNESS

WELLNESS 

El món del Fitness canvia 
constantment. Cada any 
arriben noves tendències, 
productes i serveis diri-
gits a convertir l’hora 
d’exercitar-se en un mo-
ment estimulant, divertit 
i diferent.

Fitness

COACHING

I… què és el Wellness Coaching?

RAONS PER TENIR 
UN WELLNESS COACH

REDUIR L’ESTRÈS 
MILLORAR L’ALIMENTACIÓ

MILLORAR ELS TEUS HÀBITS SALUDABLES
FER DE L’EXERCICI UN HÀBIT

DEIXAR DE FUMAR...

El Wellness Coaching és una eina que ens pot ajudar a 
millorar els hàbits de salut d’una vegada per sempre. Un 
Wellness Coach no et diu què has de fer ni et dóna con-
sells, sinó que t’ajuda i t’inspira perquè siguis tu mateix qui 
et marquis els teus propis objectius i els aconsegueixis. 

El Wellness Coach genera converses potents i creatives 
que conviden a la reflexió, i t’ajuda perquè a força de 
passos petits trobis la manera d’arribar a complir els teus 
objectius i a mantenir per sempre els teus nous hàbits sa-
ludables.

T’ajuda a assolir el teu ideal de benestar i salut, que és 
completament personal. Pots treballar temes molt diver-
sos, des de l’alimentació, exercici, son, estrès, emocions, 
pes, tabac... Pots aconseguir allò que decideixis que és 
important per a tu, des de tenir més energia fins a apren-
dre a dir que no, gaudir més de la vida, realitzar exercici, 
deixar enrere l’estrès, perdre pes o dormir millor.



WELLNESS 
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SECRETS PER TROBAR LA MOTIVACIÓ DIÀRIA!

AUTOMOTIVA’T!

L’automotivació no ha de ser complexa, però la majo-
ria de vegades ho és. Sovint, tots els nostres pensa-
ments es desvien cap a altres coses evitant trobar el 
moment per a la rutina d’exercici diari. 

Per a molts, el problema principal és considerar 
l’exercici com una obligació davant d’un luxe o recom-
pensa. El nostre punt de vista sobre l’exercici esculpeix 
veritablement la nostra capacitat de seguir i realment 
gaudir-ne en el procés. 

Tracta de mantenir les teves metes d’exercici simples 
i clares. Desafia la mandra amb la teva programació 
diària, això et conduirà a una vida més feliç i més en 
forma. 

Aquí et deixem alguns consells que et poden ajudar a 
encendre la teva motivació. Amb exercici i una abun-
dant dosi de determinació aconseguiràs l’aptitud ne-
cessària per gaudir fent exercici! 

1.) Desperta
La millor manera de motivar l’ànima mandrosa és veure els 
beneficis que t’aporta fer exercici, a part de la sensació de 
benestar. Prova d’aixecar-te d’hora i fer un preentrenament, 
ja sigui a l’exterior o a casa. Un preentrenament matinal 
diari t’ajuda a afrontar el dia amb més optimisme i moti-
vació! 

2.) Fixa un calendari
La primera i principal tasca sobre com motivar-te a tu ma-
teix en una rutina d’exercicis és mitjançant la planificació 
d’un programa d’entrenament variat. Planifica la setmana 
amb diferents rutines d’exercicis i segueix-lo, sense adonar-
te’n crearàs un hàbit que et farà sentir bé que no voldràs 
deixar! 

3.) Sense forçar 
Un entrenament simple de 2 a 3 vegades a la setmana està 
bé per a un principiant. Si forces molt l’únic que t’aportarà 
serà cansament, lesions i desmotivació. Per tant, sempre és 
assenyat començar per seguir una rutina d’exercicis breu els 
primers dies i a poc a poc anar augmentant la durada o les 
sessions.

4.) Gaudeix-ne
Facis el que facis al gimnàs, fes-ho amb una mentalitat feliç. 
Fer exercici és el teu temps per alliberar la pressió i l’estrès 
diari. Desconnecta i centra’t en el teu cos. Comprova com 
millora la resistència dia a dia i com si desvies la ment del 
cansament arribes més lluny. Escoltar música mentre fas la 
teva rutina diària es considera una molt bona eina per fer-te 
gaudir del moment. 



SECRETS PER TROBAR LA MOTIVACIÓ DIÀRIA!



Lifestyle 

Espai de treball 
a casa

i molt més!

Porto Montenegro

Descobreix
la Massana
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Descobreix Andorra

El poble de la Massana és un modern complex turístic i cultural que contrasta amb les construccions més tradicio-
nals. Els massanencs són gent dinàmica i innovadora i això es reflecteix en la varietat de propostes d’oci. 

La parròquia de la Massana està formada per set pobles amb molt d’encant i un important llegat romànic; la 
Massana, Anyós, Sispony, l’Aldosa, Erts, Arinsal i Pal. Actualment, el domini esquiable de Vallnord, amb els sectors 
de Pal, Arinsal i Arcalís, és el motor econòmic de la zona.

Gaudeix de la Massana els 365 dies! 
Durant l’hivern, l’estació d’esquí de Vallnord rep milers de visitants gràcies al fet que les seves magnífiques 
instal·lacions estan pensades per a tota la família. L’esport rei és l’esquí, tot i que també és possible realitzar-hi 
altres activitats, com ara excursions amb raquetes de neu, passejades en bicicleta de neu, esquí d’alta muntanya, 
etcètera. A l’estiu s’hi poden realitzar un gran ventall d’activitats, com ara BTT, rutes 4x4, passejades a cavall, 
senderisme o barranquisme.

Del seu patrimoni museístic destaquen el Museu Casa Rull de Sispony, el Centre d’Interpretació del Ferro o Museu 
de la Farga Rossell, i el Museu del Còmic.

Pel que fa a oci nocturn, aquesta localitat compta amb una gran varietat de pubs, discoteques i bars que ofereixen 
un ambient molt animat, garantint nits de molta diversió.

Aquesta parròquia d’alta muntanya alberga el pic més alt de tot el país, el Comapedrosa, amb els seus 2.943 metres 
d’altitud, des del qual podràs gaudir d’unes espectaculars vistes del Parc Comunal de les Valls del Comapedrosa.

La Mas ana
eu dels Campionats del Món UCI
de Mountain Bike i trial

s
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Gastronomia 
Des del menjar tradicional de 
muntanya que es pot degustar a 
les bordes fins als plats d’influència 
catalana i francesa dels restaurants 
més contemporanis.

Bellesa
Carita Paris, Anyós. 
La Massana. 
Centre de bellesa i 
benestar. 

Relax
Relaxa’t! A la Massana trobaràs diferents hotels 
amb Spa, on relaxar-te després de gaudir de 
les diferents activitats.

Què fer? 
La Massana t’ofereix un gran ventall 
d’activitats d’oci: esquí, golf, BTT, hípica, 
senderisme...

Hotels 
A la Massana trobaràs un 
gran ventall d’allotjaments 
amb els millors serveis. 



Ho trobaràs
tot!

+376 73 75 73  ·  club@anyospark.com  ·  www.anyosparkclub.com anyosparkclub          @anyosparkclub

INSTAL·LACIONS ÚNIQUES, MÀQUINES D’ÚLTIMA GENERACIÓ I EL MILLOR EQUIP DE PROFESSIONALS
Squash · tennis · paddle · piscines (outdoor-indoor) · solàrium · gimnàs · aerobic · cycling · jacuzzi · massatges · wellness · 
ping pong · powerplate · pilates · x-body · personal training · �tness · cardio · aquagym · TRX · Anyóskids · ioga · etc.

Un espai
              mil emocions
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Envoltat d’exclusives residències privades, hotels de luxe, restau-
rants i instal·lacions d’oci per oferir un servei de luxe les 24 hores, 
a l’altura de les expectatives que esperen els exquisits visitants i 

residents d’aquest port de la ciutat de Tivat.

Viatges

UN PORT DE LUXE AL MAR ADRIÀTIC 

PORTO
MONTENEGRO



HOTEL REGENT 
PORTO MONTENEGRO

Regent Porto Montenegro Hotel and 
Residences és el primer i únic hotel de 
Porto Montenegro. Es tracta d’un re-
sort davant del mar que consta de res-
taurants, dues piscines, Spa i un centre 
de fitness, una alternativa per visitar 
aquesta luxosa zona per als que no tin-
guin un iot en el qual gaudir d’uns dies 
al port. El complex Lido, amb la seva 
piscina de 64 metres, i el club nocturn 
Scaramanga també són visites obliga-
des si estàs per la zona.

PORTO MONTENEGRO
Tivat, Montenegro

Porto Montenegro és un port 
esportiu de luxe i un poble resi-
dencial a la costa de Tivat. El pro-
jecte que es va inaugurar el 2009 
és ara un complex integral de 
botigues exclusives, restaurants, 
cafès, bars i entreteniment. 

Porto Montenegro, anteriorment 
una base naval històrica, s’ha 
transformat en un port esportiu 
de luxe. El projecte ha estat li-
derat per algunes de les figures 
empresarials més respectades 
del món. Dirigit per Peter Munk, 
fundador i president de Barrick 
Gold, la major empresa minera 
d’or del món, l’equip inversor 
inclou Lord Jacob Rothschild, 
del Regne Unit; Bernard Arnault, 
fundador del conglomerat de 
luxe Louis Vuitton Moet-Hennes-
sey (LVMH), i Oleg Deripaska, de 
Rússia.

L’exclusiu port ofereix la possi-
bilitat de tenir una mansió i al 
costat un amarratge per fonde-
jar un iot de gran eslora.
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RESTAURACIÓ
A Porto Montenegro pots gaudir d’una refinada expe-
riència gastronòmica. Trobaràs restaurants de cuina ita-
liana, asiàtica i mediterrània. Recomanem De Gustibus 
per a tots els que busquen una experiència veritable-
ment única, autèntica i memorable. Selecciona el seu 
peix i marisc frescos i a continuació ja pot seure, relaxar-
te i gaudir de la bella posta de sol amb vistes a la impres-
sionant piscina Lido Infinity i Kotorska.

Gourmet Corner

De Gustibus

   Mitsu

SHOPPING
A Porto Montenegro trobaràs des del 
banyador fins al vestit de nit, sabates i ac-
cessoris, i tot de luxe. Porto Montenegro 
compta amb marques com Lanvin, Saint 
Laurent, Balenciaga, Valentino, Given-
chy, Dolce & Gabbana,Tom Ford, Ralph 
Lauren, Loro Piana, Fendi, Celine, Chole, 
Genny, Philipp Plein, Isabel Marant, Emi-
lio Pucci, Moncler i moltes més. 

Trobaràs col·leccions ready to wear i 
col·leccions resort, amb moltes peces ex-
clusives i d’edició limitada. 

I les més fashionistes no us perdeu bou-
tiques com Fashionista Gallery, Mooi, 
Genny, Heidi Klein, Samms, Gaastra Pro, 
Anamar, Misahara i Shubeshu. 

XALET 
ESCALDES-ENGORDANY 

Andorra



XALET 
ESCALDES-ENGORDANY 

Andorra

Arquitectura & disseny
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Exclusiu xalet molt assolellat i acollidor amb un jardí bonic 
i excel·lents vistes d’Escaldes-Engordany



XALET A ESCALDES-ENGORDANY
Fantàstic xalet amb acabats d’alt standing de tres plantes ubicat en una 
zona privilegiada d’Escaldes-Engordany. Ofereix unes vistes inigualables 
sobre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Està situat a només cinc mi-
nuts del centre d’Andorra la Vella. 

A la primera planta hi ha un gran i elegant saló menjador, combinant per-
fectament l’estil rural amb el modern, que dóna accés a una terrassa exte-
rior per gaudir d’unes espectaculars vistes de la vall d’Andorra.
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MÉS INFORMACIÓ:
cisa@cisa.ad 
www.cisa.ad
Tel.: +376 73 73 73 
Fax: +376 73 73 79

Cuina completa totalment equi-
pada i amb una distribució cò-
moda i pràctica per al dia a dia. A 
la primera planta també hi ha un 
petit bany de cortesia.

La segona planta ofereix un es-
pectacular dormitori principal 
tipus suite amb uns grans fines-
trals per gaudir de les vistes ja de 
bon matí.

Els banys de tota la casa 
tenen acabats de qualitat, 
cuidant el mínim detall.

Magnífic jacuzzi interior



Un ampli jardí amb un tancament 
combinant perfectament la fusta 
i el vidre porta a un magnífic ja-
cuzzi interior donant plena sen-
sació de llibertat i harmonia amb 
la muntanya. A la planta del ga-
ratge hi ha un ampli aparcament  
amb capacitat per a 3/4 cotxes.
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La perfecta sintonia de l’antic amb el modern és el 
motiu perquè aquesta propietat sigui única



A CASA
L’espai de treball traspassa les fronteres de l’oficina 
i entra a casa... L’objectiu és crear un espai que 
s’adapti a les teves necessitats on t’hi sentis còmo-
de. És molt important la il·luminació de l’espai i 
organitzar-lo de manera funcional. El toc final: al 

teu gust personal amb els complements... 
Gaudeix de les hores de treball 

i inspiració a casa! 

Joris Laarman
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1

Decoració

Espai de treball

2

3

5
6

4 1. Tom Dixon
2 a 5. Russell & Hazel

6. Schwartz

Thonet



Espai de treball



GourmetGurmet

Els clients troben a Plat’in una cuina fresca, sana, tra-
dicional i innovadora, amb sabors autèntics. Preservant 
la identitat natural dels productes però amb tocs de mo-

dernitat i petites sorpreses.

R E S TA U R A N T
PLAT’IN
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UN XEF 
AMB UN LLARG BAGATGE

Fa cinc anys que el xef Sebastien Besnier va obrir les portes 
del seu projecte, el Plat’in.

Sebastien va treballar amb Christian Zanchetta a La Truita 
i a l’únic restaurant que va tenir una estrella Michelin al 
país, l’Aquarius de Caldea, com a xef de rebosteria. Va ser 
també durant dos anys segon xef del restaurant de l’Hotel 
el Castell de la Seu d’Urgell i va treballar amb el recone-
gut xef Víctor Arguinzoniz del restaurant Etxebarri, també 
guardonat amb una estrella Michelin.

Tot aquest bagatge del Sebastien fa que al Plat’in trobem 
una cuina mediterrània, l’exponent al Principat de la bis-
tronomia. El concepte de bistronomia, nascut a França, és la 
fusió d’un bistrot, establiment característic de França, petit 
i acollidor, on se serveixen menjars bons i a bon preu, amb 
l’alta gastronomia.

L’equip del Sebastien ofereix un servei 
eficaç i simpàtic. Són joves i professio-
nals que us podran aconsellar sobre la 
dinàmica carta i els suggeriments del 
restaurant.

El Sebastien i el seu equip us esperen 
perquè comproveu que la gran cuina a 
Andorra es troba a l’abast de tothom.

És el que trobareu al Plat’in, cuina d’alta qualitat amb un ambient acolli-
dor en què tothom s’hi pot sentir a gust. El luxe de l’alta cuina assequible.

Al restaurant trobareu plats especials, únics, com ara el pastís fi de peus 
de porc i foie gras, els raviolis de llagostí amb ceps i porros, i magnífiques 
postres com per exemple el coulant de xocolata. Una carta de postres ex-
traordinàries que evoluciona diàriament.
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Agenda

 
 02/09

exposició
DALÍ. ‘La Divina Comèdia’

 
 01/09

CAMPIONATS DEL MÓN DE 
esports

Després de les tres proves de la Copa del Món celebrades els anys 2008, 2009 i 2013, 
Andorra acollirà per primera vegada els Campionats del Món de BTT i trial del 2015 de 
l’UCI (Unió Ciclista Internacional) durant la primera setmana de setembre. Les proves de 
Descens (DHI), Cross Country Olímpic (XCO) i Cross Country Eliminator (XCE) es desen-
voluparan al Bike Park de Vallnord, a la Caubella, mentre que les proves de trial es faran a 
l’entorn urbà de la Massana.

al 06/09

Visites nocturnes a l’exposició Dalí. La Divina Comèdia, que reuneix un conjunt de 100 
xilografies que Salvador Dalí va realitzar entre el 1959 i el 1963 per il·lustrar una edició de 
La Divina Comèdia, de Dante, el famós poema creat per l’escriptor italià el segle XIV que 
va suposar un punt d’inflexió entre el pensament medieval i el Renaixement. L’exposició, 
que es podrà visitar fins al 27 de setembre, compta amb la col·laboració d’Andbank. 
Més informació: +376 802 255

 
 03/09

LA VUELTA
esports

La Vuelta ciclista a Espanya torna a Andorra amb la celebració d’una etapa que per pri-
mera vegada a la història transcor rerà íntegrament al Principat, dimecres 2 de setembre 
del 2015. El dia assenyalat el Principat acollirà una de les etapes reina de la ronda ciclista, 
l’onzena, amb un recorregut de 138 quilòmetres i un desnivell acumulat de 5.230 metres, 
que passarà per totes les parròquies, sortirà del Parc Central d’Andorra la Vella i arribarà 
als Cortals d’Encamp.

ANDORRA SMART CONGRESS
L’edició d’enguany de l’Andorra Smart Congress neix amb la voluntat de presentar aquest 
espai com a punt de trobada del sector, on es faciliti la transmissió i la generació de conei-
xement i es fomenti la innovació i la cooperació entre tots els agents implicats en la gestió 
de model de Smart Country.

 
 25/09

congrés

BBT I TRIAL VALLNORD 2015

Una peça única sempre és per a algú exclusiuÉS EL MOMENT

Av. Sant Antoni, 32, Edf. Ferrans. AD400.
La Massana. Principat d’Andorra.
T +376 73 73 73
www.cisa.ad
www.propertiesandorra.com

EXCLUSIVITAT IMMOBILIÀRIA 
A ANDORRA
Contacteu amb nosaltres i us assessorarem
perquè disposeu de les millors
ofertes immobiliàries d’Andorra.

Partner oficial de:
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Adreces

A 
AGIA
agia.ad
AGENDA AND
agenda.ad
ACNE STUDIOS
acnestudios.com
ANDORRA TURISME
visitandorra.com
ANYÓSPARK
anyospark.com

B
BASIC MERCAT
basicmercat@grg.ad 
BALMAIN
balmain.com
BALENCIAGA
balenciaga.com
BESPOKE CLOSET
bespokecloset.com
BURBERRY 
burberry.com

C 

D

G

I
IKKS
ikks.com
ISABEL MARANT
isabelmarant.com
INÚU
inuu.com

J
PERFUMERIA JÚLIA
perfumeriajulia.es
JOCOR
jocor.ad

S 
STELLA MCCARTNEY
stellamccartney.com
SAINT LAURENT
ysl.com

DIESEL
diesel.com
DSQUARED2
dsquared2.com
DOLCE & GABBANA
dolcegabbana.com

CÉLINE
celine.com
CHANEL
chanel.com
CISA
cisa.ad

GIVENCHY
givenchy.com
GUCCI
gucci.com
GUESS
guess.com

P
PLAT’IN
Tel.: +376 861 001
C/ Bonaventura Riberaygua 

M
MISAHARA
misahara.com
MICHAEL KORS
michaelkors.com
METEO BY YVES SALOMON
yves-salomon.fr
MIU MIU
miumiu.com

N
NET-A-PORTER
net-a-porter.com

R
RAG&BONE
rag-bone.com
RALPH LAUREN
ralphlauren.com

V
VALENTINO
valentino.com

T
THE ROW
therow.com

F 
FRANCESCO RUSSO
francescorusso.fr

E

L
L’ERA D’ORDINO
eradordino.com

ENGEL&VOLKERS
engelvolkers.com
EMILIO PUCCI
emiliopucci.com

U
URBAN
club.ad





MODA ECO!
Dóna una segona vida a 
la teva roba! Organitza 
una festa swap per inter-
canviar roba amb les te-
ves amistats! 
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s

The List

No només per Cap d’Any ens plantegem nous propòsits, també després de 
les vacances som molts els que ens proposem nous reptes o hàbits. Des de 
menjar més sa, fer més esport... fins a aprendre alguna cosa que tinguem 
pendent des de fa molt temps i que anem aparcant quan entrem a la rutina 

del dia a dia. 
Per a aquells que com a mi el setembre ens representa començar una nova 

etapa, aquí us deixo alguna proposta per a la rentrée! 

PROPÒSITS!
9

FRUIT MORNING!
Comença el dia amb energia 
fent-te sucs naturals de fruita 
i verdures amb les batedores i 

liquadores de Magimix.

NO T’ESTRESSIS! 
L’estrès és un habitual en 
l’actual estil de vida, redueix-
lo evitant els aliments alta-
ment processats, redueix la 
cafeïna i l’alcohol, examina 
els detonants i afegeix més 
fruita i verdura i molta aigua 

a la teva dieta! 

VITAMINA C
Són molts els beneficis de 
la vitamina C. Fes d’ella 
la teva aliada! Millora la 
qualitat de la pell, actua 
com a antioxidant, redueix 
l’estrès, ajuda a tenir els 
ossos forts! Aliments que 
porten vitamina C: pebrot 
vermell, taronja, mango, 
bròquil, llimona, espinacs, 

tomàquet, kiwi...

DOLÇOS SOMNIS!
Millora els teus hàbits de descans, un 
horari de descans regular, d’entre set 
i vuit hores, ens ajuda a recuperar-nos 

del cansament del dia. 

PREN-TE EL TEU TEMPS!
Intenta trobar moments per a 
tu, ja sigui per practicar ioga, 
un massatge, gaudir dels teus 

hobbies... 
ESPORT!

Un dels pilars per portar una vida sana. Dedica una 
estona al dia a practicar esport, encara que sigui una 

rutina a casa, t’aportarà molts beneficis! 

DESCONNECT@!
Estem a l’era digital, connectats quasi les 24 hores del 
dia a aparells tecnològics. Segons un estudi mirem més 
de 150 vegades la pantalla del mòbil al dia... Ets capaç 

de desconnectar? 

APRÈN ALGUNA 
COSA NOVA

Tots tenim alguna assigna-
tura pendent... un nou idio-
ma, un curs sobre alguna 
cosa que ens apassiona o 
reciclar-nos en el sector en 

el qual estem... 
Ara és el moment!



C/ Maria Pla 2-6, Local 10, AD500, Andorra la Vella · Tel. +376 334 555
Andorra@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com

Arriba un nou concepte immobiliari 

a Andorra
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Arriba a la ciutat el nou smart. Nou en tot. Nou per fora, amb un disseny i uns colors molt més urbans i inconfusibles. Nou per 
dins, amb més capacitat de càrrega i tota la funcionalitat intel·ligent de sempre. Amb el nou sistema multimèdia amb pantalla 
tàctil multi-touch, la funció mans lliures i el suport per a l‘smartphone, trobaràs tot el que necessites per no perdre‘t res. Ara 
que el coneixes, vine a provar-lo. 
Engineered with Mercedes-Benz.

>> Ha arribat el nou.

 Consum de combustible (cicle mixt) 4,2 l/100 km, emissions de CO2 (cicle mixt) 97 g/km. Des de 12.500€.

smart - una marca de Daimler 

Nou smart forfour

 smart center Automòbils Pyrénées  Prat de la Tresa, s/n, Tel.: 
+376 880 700, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.

L’smart de quatre places.


