


PRESENTACIÓ DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA

Al setembre del 2014, el Comú de Canillo va treure un concurs d’idees per la selecció d’un professional de l’ar-
quitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres d’una plataforma panoràmica i una ruta interactiva 
al Roc del Quer.

Al concurs s’hi van presentar els següents equips:

PAU IGLESIAS I BONAVENTURA RIBERAYGUA (1r premi)
JOSEP ADSERÀ
ARIDarquitectura
VÍCTOR BLASI, FERRAN GOYA I MARC PASTOR
MIQUEL MERCE I FÈLIX VICENTE
VÍCTOR NAUDI
MARTA VENDRELL

Projectes com aquests, destinats a gaudir de la natura i l’esbarjo per a la gent d’Andorra, i projectats per uns 
professionals que pensen en la millor opció per a què l’usuari pugui tenir la possibilitat d’aprofitar al màxim de les 
instal·lacions, són els que donen sentit a la nostra feina. 

És per aquesta raó, que des del COAA volem donar les gràcies en primer lloc als participants per la feina feta, 
atès que un cop més s’ha pogut comprovar la qualitat dels arquitectes del país i en segon lloc volem agrair al 
Comú la seva voluntat de col·laboració, malgrat que no és recompenses l’esforç de la segona i tercera millor 
idea, així com a la resta...

Recentment s’ha publicat un concurs per licitar la construcció de la proposta guanyadora donant continuïtat i 
sentit al concurs d’idees.

Amb aquesta i tota la sèrie d’exposicions que hem realitzat i que tenim previstes realitzar, volem mostrar a la 
societat la capacitat de creació del nostre col·lectiu.

VÍCTOR BLASI PALACÍN
DEGÀ C.O.A.A.
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CONCURS D’IDEES PLATAFORMA PANORÀMICA I RUTA INTERACTIVA AL ROC DEL QUER

PARTICIPANTS I LEMES

1er. PREMI       PAU IGLESIAS I BONAVENTURA RIBERAYGUA
Contacte – recorregut – vertigen

 

JOSEP ADSERÀ
Un camí vers els núvols 

ARIDarquitectura
Destí i identitat

VICTOR BLASI, FERRAN GOYA I MARC PASTOR
Per damunt de les bruixes

MIQUEL MERCE I FÈLIX VICENTE
Entre cel i terra

VICTOR NAUDI
Vers una mirada 

MARTA VENDRELL 
Arcanillo
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Encaix Territorial
E 1.10.000

Planta Recorregut Interactiu
E 1.500

TRAM 1 - DESCOBREIX CANILLO      
 

La ruta interactiva comença amb una benvinguda i convida el visitant a 
descobrir Canillo mitjançant el passeig que està començant. Des d’aquí 
s’observa l’Escultures Autogeneradores de Jorge Dubon, i es pot gaudir d’unl 
pla verd rodejat de pins. 

TRAM 2 - ÉS CULTURA 
     
 

Amb els pins deixats enrere, en 
aquesta primera parada ja es 
reconeix la vall que alberga 
Meritxell, el santuari més important 
de tot el país.
Canillo gosa d’un important llegat 
cultural que en aquest punt se’ns 
manifesta i s’explica des de la ruta
interactiva. 

TRAM 3 - ÉS MUNTANYA   
  I ESPORTS 
     
 

Un tercer tram per descobrir les 
infinites possibilitats que Canillo 
ofereix per a gaudir al màxim de la 
muntanya: vies ferrades, 
senderisme, escalada, 
barranquisme o  bicicleta de 
muntanya.

TRAM 4 - ÉS FAUNA
   I FLORA  
    
 

En aquest quart tram la ruta 
interactiva facilita informació sobre 
la Fauna i la Flora que habiten el 
territori Canillo, mentre permet el 
repòs i la contemplació de les 
muntanyes que el rodegen.

TRAM 5 - ÉS HISTORIA 
  I PAISATGE 
     

Arribats al punt més
important de la ruta, Canillo ens 
ofereix en el seu màxim esplendor 
la seva riquesa històrica i 
paisatgística.
Pasejant per la Plataforma 
Panoràmica, el visitant serà 
testimoni d’aquest privilegi al 
damunt del Roc del Quer.

d’integració, d’adaptació i 
d’estimació a la natura.
 És una intervenció feta amb cura i 

delicadesa que parteix del respecte al 
paisatge i busca emfatitzar la 

identitat de Canillo. 

DESTÍ         IDENTITAT

Planta Tram 5 · 
Plataforma Panoràmica
E 1.200

cota +1.921

+1.914,2

+1.917

+1.920

voladiu 6m

PLATAFORMA 
PANORÀMICA 1
cota +1.912,6

PLATAFORMA 
PANORÀMICA 2
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5m

arribada des de 

ruta interactiva

8%
+1.912,6

S.B

S.A

Seccions Constructives
E 1.50

Secció B

Esquema Recorregut Interactiu
s.e

Plataformes d’acer que es dipositen sobre el terreny 

quasi sense tocar-lo, suren al paisatge, dibuixen 

petjades al camí, dirigeixen les 

mirades visitants.
Secció A

1- Formigó de neteja 
2- LLosa de formigó armat e15cm
3- Xapa d’anivellament
4- Xapa d’acer corten e6mm doblegada als cantells
5- Barana de xapa d’acer corten e6mm plegat
6- Banc de xapa d’acer plegat
7- Sabata de formigó armat
8- Biga metàl·lica - estructura voladiu
9- Barana de vidre e30mm
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169m 55m 57m 59m 64m

Destí - Identitat és un projecte 

Pressupost Estimatiu (PEM)

Panoràmica 004

vista a Canillo 001 vista a Meritxell 002
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Separem l’estimació de costos en 
els següents apartats:

PREPARACIONS
PROTECCIONS I 
ENDERROCS   20.000 euros

ESTRUCTURA 105.000 euros

REVESTIMENTS 
I ACABATS    58.000 euros

INSTAL·LACIONS   28.000 euros

URBANITZACIÓ 
I JARDINERIA   25.000 euros

SUBTOTAL   236.000 euros
ISI (4,5%)    10.620 euros

TOTAL  246.620 euros

banc contemplació 003
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S6 _ SISTEMA  DE  JOCS

Aprofitant l’estructura dels arCs, s’hi col·loca uns gronxadors per a poder 
crear zones de joc per a nens i grans. Des dels gronxadors es pot observar 
la natura i el paisatge d’una forma més divertida per als visitants.

S5 _ SISTEMA  INFORMACIÓ

La zona del collet de Montaup és un punt de sortida i arribada de diferents rutes i 
vies ferrades de la Parròquia de Canillo. Alhora, des del collet, es té una perspectiva 
molt bona d’una de les rutes migratòries andorranes de grans rapinyaires. 
S’instal·la panells giratoris en els arCs per encabir-hi aquesta informació.

S4 _ SISTEMA  DESCANS

Durant el recorregut, es creen diferents zones de descans amb els arCs semi 
coberts per tenir un lloc ombrívol on seure’s i gaudir del paisatge i de les vistes 
d’aquest indret privilegiat de la Parròquia de Canillo. 

S3 _ SISTEMA  FLORA  DE  CANILLO

La Parròquia de Canillo es caracteritza per tenir una riquesa d’espècies ve-
getals, algunes de les quals ocupen la zona del collet de Montaup i realitzen 
floracions vistoses que mitjançant aquests “testos interactius”, subjectes als 
arCs, seran fàcils d’identificar.

S2 _ SISTEMA  VEGETACIÓ

Quan volem aconseguir un espai del recorregut amb ombra, es planta vege-
tació enfiladissa que uneixi els diferents arCs creant una sensació acollidora.

S1 _ SISTEMA  SEGURETAT

On la ruta fins al mirador del Roc del Quer té un pendent més pronunciat, es 
col·loca una corda d’arC a arC per tenir una barana que doni seguretat als 
visitants. D’altra banda, es procedirà a adequar el terreny existent per garan-
tir una millor accesibilitat.

M _ MIRADOR  ROC  DEL  QUER

El Mirador del Roc del Quer és un punt privilegiat per observar la Parròquia 
de Canillo, el Santuari de Nostra Senyora de Meritxell i els cims i colls de les 
muntanyes que l’envolten.
Alhora, és un punt de trobada de diferents vies ferrades, entre elles la via fe-
rrada del Roc del Quer. 
La plataforma del mirador té 140 m2 i al final dels 28m de llargada trobem 
un gran arC que ens emmarca el paisatge i ens senyalitza el final del recorre-
gut.

Esquema estructural 
del Mirador Roc del Quer:

Planta

Secció

VISTA EN EL PUNT FINAL DEL MIRADOR ROC DEL QUER

ARCANILLO
ARCS ENMIG DEL PAISAGE DE CANILLO

PLATAFORMA PANORÀMICA I RUTA INTERACTIVA AL 
ROC DEL QUER. PARRÒQUIA DE CANILLO

Els arCs es cobreixen, giren, creixen, es repeteixen, i alhora incorporen pa-
nells, vegetació, bancs i jocs per a poder interactuar alhora que es desco-

breixen.
El sistema d’arCs genera un entorn unificat, representatiu i icònic de la Pa-

rròquia de Canillo.
Durant tot el recorregut el visitant està acompanyat per aquests arCs que 
el condueixen al punt final on es troba la plataforma del Mirador del Roc 

del Quer.
Les 3 premisses a les quals dona resposta la plataforma del Mirador són:

- Estructura de fàcil construcció i gran estabilitat.
- Sensació de vertigen, produïda per la barana de vidre inclinada, que actuï 

de reclam turístic.
- Pa- Paret d’escalada amb desplom com a incentiu per als escaladors i com-

plement esportiu del conjunt de vies ferrades de la Parròquia.

Pressupost estimatiu: 345.750€ 

La Ruta Interactiva al Roc del Quer s’inicia als 6,5 km de la carretera 
CS340, coneguda també com a carretera del coll d’Ordino, on s’arriba al 

collet de Montaup. Aquest punt, es reconeix perfectament perquè està pre-
sidit per una escultura de Jorge Dubon (tres grans troncs clavats a terra). 
Al costat mateix, es pot aparcar el vehicle i accedir al planell des d’on ini-

ciar el recorregut fins al Mirador del Roc del Quer.

L’anàlisi del lloc ens porta a definir una proposta versàtil i unitària, mit-
jançant un projecte flexible capaç de respondre a l’entorn natural del Roc 
del Quer. La proposta es materialitza en base a una estructura lleugera i 

permeable d’arCs que es despleguen al llarg del recorregut i amb un mínim 
impacte en el terreny natural.

S’ha buscat que el visitant interactuï amb el paisatge, la flora i la fauna de 
la parròquia de Canillo a través de diferents sistemes que va descobrint a 

mesura que avança en el camí. 

VISTA ARCS INTERACTIUS EN LA RUTA AL ROC DEL QUERVISTA ARCS INTERACTIUS EN LA RUTA AL ROC DEL QUER

SECCIÓ LONGITUDINAL RUTA I MIRADOR AL ROC DEL QUER
escala 1/750

EL COLLET DE MONTAUP
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PLANTA RUTA I MIRADOR AL ROC DEL QUER
escala 1/750

ESCULTURES 
AUTOGENERADORES 

DE JORGE DUBON

MIRADOR
ROC DEL QUER

EL COLLET DE MONTAUP
1.951 m
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COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES D’ANDORRA
Avinguda Doctor Mitjavila 5, 1er.

AD500 - Andorra la Vella
coaa@andorra.ad - 861 202 

www.coaa.ad


