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UNNIC obre portes 
amb un concepte in-
èdit d’oci i entreteni-
ment a Andorra. Un 
projecte estratègic 
per al Principat que 
esdevindrà un reclam 
per als països veïns 
com França i Espanya 
i ajudarà a desestaci-
onalitzar el turisme 
a Andorra. L’objec!iu 
del projecte és conso-
lidar Andorra com un 
país de referència en 
el turisme de qualitat 
a Europa oferint una 
proposta atrac!iva, 
variada i fi ns ara inexistent al Principat.

El singular edifi ci, dissenyat pels arquitectes Pere 
Espuga i Manuel Clavel, està situat al centre d’An-
dorra la Vella. Disposa de 3 plantes soterrades de 
pàrquing i 7 més comptant amb el terrat que con-

necta estratègicament amb l’avinguda Meritxell i la 
plaça del Poble. Cada planta, exquisidament decora-
da i ambientada, crea diferents espais que confor-
men un conjunt que permet oferirà entreteniment i 
una gran oferta gastronòmica.
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Com  neix la idea  d’un projecte com 
UNNIC?

UNNIC neix ja fa anys. Ve del mo-
ment que el Govern treu la llei, a finals 
del 2014 i es comença a parlar d’un 
projecte de casino a Andorra amb una 
sola llicència. En aquest moment és 
quan nosaltres, que feia molts anys 
que estàvem en el món del bingo, vam 
decidir !irar endavant aquesta aven-
tura, que gràcies a Déu serà realitat el 
dissabte 4 de març.

Què aportarà el casino al model de tu-
risme del país?

Par!im de la base que nosaltres no 
!indrem un casino sol, sinó un centre 
d’oci. UNNIC és un edifici emblemà!ic 
per fora i per dins, on trobarem un ca-
sino, varis restaurants, un Sport Bar, 
cocteleria i una sala show dinner. Una 
oferta d’oci que fins ara a Andorra no 
es trovaba.

A banda de la gent del país, que evi-
dentment volem que vinguin, volem 
atreure el turista de proximitat de 
països com Espanya i França i amb el 
suport d’Andorra Turisme obrir-nos a 
mercats més llunyans.

Creu que el casino contribuirà a mi-
llorar el posicionament d’Andorra 
com destí turís!ic i a contribuir a la 
seva desestacionalització? 

Sí, sense cap mena de dubte. Estem 
parlant d’un projecte que no té cap 
precedent a Andorra. Centres d’oci 
com el nostre es poden trobar a 700 
km d’Andorra, per tant, a tot aquest 
turisme que avui  ja ens arriba  li po-

dem oferir un producte innovador, 
complementant l’oferta que ja ofereix 
Andorra.

Es tracta d’una proposta per atraure 
el turisme de classe alta  o està enfo-
cat per a tots els públics?

És per a tots els públics, perquè com 
que parlem d’un centre d’oci poden 
entrar famílies fins i tot menors d’edat. 
Es pot anar a un show dinner o accedir 
a la restauració o a fer un còctel. Tot 
això està obert per a tot públic. És una 

oferta àmplia oberta a tota classe de 
client, des de qui ve a fer una par!ida 
de pòquer o a jugar, prendre una copa 
o gaudir de la nostra restauració. Una 
mica de tot.

Quina inversió ha calgut per fer reali-
tat aquest projecte?

Avui encara no us ho puc dir, però 
sí que ha estat una inversió molt im-
portant.

Quina mena de casino representa 
UNNIC? Què diferenciarà UNNIC de 
les ofertes de casinos que podem tro-
bar a Barcelona o Ax-les-Thermes?

No el podem comparar amb el Casi-
no d’Ax-les-Thermes perquè és un pe!it 
casino i prou. El Casino de Barcelona 
compte  amb una oferta més amplia, 
com ara tornejos i restauració. Nosal-
tres oferim  als nostres clients àrees de 
joc, diferents propostes de restauració, 
sala de congressos i esdeveniments, 
tot integrat en un edifici únic.

“UNNIC ha d’esdevenir un referent 
d’Andorra arreu”

Marc Martos, conseller delegat de Jocs 
SA, està en el sector del joc des dels 19 
anys i és promotor del projecte inèdit 
UNNIC, la nova proposta d’Andorra 
que consisteix en un centre d’oci que 
comptarà, a més, amb un casino dins de 
la seva oferta.

FACUNDO SANTANA

Parlem 
d’un 

projecte que no  
té cap precedent 
al país

MArC MArtOS, CONSELLEr DELEgAt
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Diríem que es tracta d’una oferta 
molt més completa?

Sense cap mena de dubte. Comen-
çant per l’edifi ci, de 8.200 metres qua-
drats dels quals 2.000 metres quadrats 
des!inats al joc i tota la resta està dedi-
cada  a altres  ofertes d’oci. 

És el casino un projecte modern, ac-
tual? Què els diria als qui pensen que 
és quelcom obsolet tenint en compte 
les noves tecnologies i el món del joc 
en línia?

Us puc assegurar que treballem 
amb úl!ima tecnologia a tot nivell. 
Absolutament en tot. Per exemple, per 
entrar a la zona de joc  comptem amb 
un sistema molt potent de reconeixe-
ment facial, el Facelock, és súper no-
vedós, ofereix les màximes garan!ies  
tant als clients com per als proveïdors. 
Un altre exemple són les  fi txes del ca-
sino, que porten un xip integrat, o les 
mateixes màquines de joc, totes d’úl!i-
ma generació.

Quin és aquest “nou concepte” que 
arriba a Andorra i del qual parlen a 
l’espot?

Parlem de nou concepte perquè no 
hi ha un precedent d’oci a Andorra 
com el que oferir Unnic. Una àmplia 
oferta en restauració, programació 

espectacles i evidentment el joc, on us 
puc assegurar que comptem amb els 
millors proveïdors del món sense cap 
mena de dubte.

Què és la fórmula 80/20? 
El casino dedicarà només el 20% de 

l’espai al joc, la resta és oci alterna!iu.

Compten ja amb col·laboracions al 
país i fora per promoure UNNIC?

Sí, a nivell intern estem en contac-
te amb associacions d’hoteleres i  de 
comerciants, amb qui volem establir 

capicsa.ad            862220
Andorra la Vella               capicsa@capicsa.ad

Especialitzats en
TREBALLS PÚBLICS: 
Excavacions, demolicions,pavimentació i asfaltat.
OBRA CIVIL: 
Canalitzacions de serveis, urbanitzacions, tall i perforació 
d'estructures de formigó armat.
CONSTRUCCIÓ: 
Vivenda unifamiliar, naus industrials.

Hem participat en la construcció 
del nou casino UNNIC, aportant els

coneixements del nostre equip 
humà i maquinària especialitzada

A ANDORRA DES DE 1966

FACUNDO SANTANA

Treballem 
amb 

última tecnologia 
a tot nivell
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sinergies per complementar l’oferta 
actual. Pel que fa a la promoció a l’ex-
terior, el nostre departament de màr-
que!ing compta amb el suport d’An-
dorra Turisme, que fa una gran tasca 

per donar a conèixer Andorra com a 
destí turís!ic arreu.

Tenen previst oferir accions popu-
lars? Quan estaran disponibles?

Queden dies comptats. Pràc!ica-
ment ho tenim tot preparat i en breu 
podrem posar aquestes accions a 
l’abast de tots els ciutadans andorrans 
i residents.

Una inauguració oberta a tothom? 
No, primer farem un acte ins!ituci-

onal a les dotze i obrirem portes a tot-
hom a  par!ir de les cinc de la tarda.

Hi ha alguna cosa que li agradaria dir 
al públic que el llegirà?

Primer de tot vull que el públic en-
tri a UNNIC i vegi el que hem fet. Nos-
altres com a socis estem molt contents 

de resultat d’un projecte 100% de país. 
Jo convido que tothom vingui, que 
gaudeixi del que hi trobarà i ens digui 
el que en pensa. Nosaltres posarem 
tots els mitjans perquè l’experiència 
sigui total.

UNNIC ha de d’esdevenir un refe-
rent d’Andorra arreu. Un edifi ci em-
blemà!ic amb una àmplia oferta en oci 
on passar una molt bona estona.

FACUNDO SANTANA

CONSTRUCCIONS 
METÁLIQUES BARCELÓ, S.L

www.cmbarcelo.com
cmbarcelo@cmbarcelo.com

T. +34 968841947
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“Hem executat la doble 
pell d’extrusió especial 

de la façana, el mur 
de cortin i fusteries 
d’alumini interiors.”

El casino 
dedicarà 

només el 20% 
de l’espai al joc, 
la resta és oci 
alternatiu”
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Hitachi Cooling & Heating
Distribuïdor Oficial

–
Tu en dius 
flexibilitat;
nosaltres en 
diem aire.

El sistema VRF bitub Set Free Sigma amb 
instal·lació múltiple d'unitats exteriors i 
pantalla tàctil CSNET Manager permeten 
gestionar grans instal·lacions amb 
flexibilitat i eficàcia.

air is flexibility
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Mapesa 
Serveis

Mapesa 
Vestuari
Laboral

· Bastides

· Encofrats

· Xarxes de seguretat

· Esdeveniments
Av. Tarragona nº47, local 6, Andorra la Vella

Encara no ens has visitat?
+376 724 206

Mapesa Serveis

Mapesa Vestuari Laboral

+376 868 660

FACUNDO SANTANA

Com va arribar al projecte UNNIC?
Jo vinc de Grup Pyrénées, on porta-

va la direcció dels grans magatzems, la 
restauració i l’agència de viatges. Vaig 
rebre una proposta els socis de Jocs 
S.A., que és l’empresa que ges!iona tot 
el complex UNNIC.  Després d’una sè-

rie de converses ens vam posar d’acord 
i el 2 de novembre vaig iniciar aques-
ta nova etapa que per a mi suposa un 
repte professional i personal molt im-
portant.

Què l’atrau aquest projecte que el di-

ferenciï d’altres en els quals ha treba-
llat?

Els dos punts més importants per a 
mi han sigut, primer,  que no el consi-
dero només un projecte empresarial, 
sinó també un projecte de país i que 
per tant tots els actors econòmics que 

“És un projecte de país del qual es podran 
nodrir els actor econòmics del voltant”

Jocs SA compta amb Ivan Armengod com a nou director general d’UNNIC, el complex d’oci i joc. Armengod entra a formar part 
d’aquest projecte tot deixant enrere la seva etapa als grans magatzems Pyrénées. Armengod disposa d’una gran trajectòria 
dins del món empresarial andorrà, càrrecs com el de director adjunt del grup de retail especialitzat en moda a Via Moda gai-
rebé quatre anys, el de director adjunt del grup de farmàcies Galeno durant 9 anys i el de director de retail del Grup Pyrénées 
més de 6 anys, avalen la seva experiència.

hi ha al voltant es poden nodrir de les 
sinergies que pugui aportar UNNIC i, 
l’altre, l’accionariat que hi ha darrere, 
que em va fer decidir i fer aquest canvi.

Quin paper juga UNNIC en l’oferta de 
turisme a Andorra? 

Jo penso que és una oferta comple-
mentària a l’oferta actual i que cobreix 
un nínxol de mercat que no exis!ia. El  
sector de la restauració a Andorra s’ha  
desenvolupat molts aquests úl!ims 
anys, amb xefs de renom i restaurants 
que cada vegada ho estan fent millor. 
Jo crec que Andorra ha millorat mol-
tíssim. Malgrat això, nosaltres oferim 
un servei de quasi set dies a la setma-
na amb horaris molt extensos, comp-
tem amb la direcció execu!iva d’un xef 
amb estrella Michelin que aportarà un 
!ipus de cuina molt diferent de la que 
podem trobar a Andorra. Més enllà de 
la restauració, el projecte UNNIC és 
complementa amb una àmplia oferta 
d’oci i esdeveniments i el joc. El nostre 
casino serà l’única oferta perquè no-
més hi ha una llicència per explotar 
aquest negoci.

Afavoreix UNNIC la imatge d’Andor-
ra a l’exterior?

La imatge dels casinos que molts 
tenim al cap és una imatge que no té 
res a veure amb la d’UNNIC. Per això 
els socis van decidir no fer només un 
casino, que probablement hauria estat 
més fàcil i econòmic i van decidir fer 
un complex d’oci i entreteniment que 
incorpora, entre altres coses, un casino. 
I aquest casino té totes les mesures de 
seguretat perquè no !ingui cap mena 
de relació i similitud amb això que a ve-
gades està associat a aquest sector.

A quantes persones han donat feina?
Parlem d’unes 200 contractacions 

directes de personal entre totes les 
àrees, de les quals la de restauració i 

IVAN ARMENGOD, DIRECTOR GENERAL
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la del joc són les que més personal han 
requerit.

Ha sigut difícil trobar treballadors es-
pecialitzats?

D’això teníem molta por perquè està 
clar que trobar personal a Andorra no 
és fàcil, però hem comptat amb una 
feina extraordinària del departament 
de recursos humans que encapçala 
el Miguel Ángel Aller, que ha aconse-
guit en dos mesos i poc més contractar 
unes 200 persones i totes elles d’un ni-
vell, creiem, molt bo i amb la sort que 
la gran majoria ja coneixien Andorra o 
eren residents d’aquí.

El projecte ha creat moltes expecta-
!ives, és un projecte engrescador que 
pot ser diferent i nosaltres el que hem 
fet és acabar-ho de nodrir, amb molts 
beneficis socials i unes retribucions 
d’acord amb el que creiem que havíem 
d’oferir al nostre personal.

Han hagut de comptar amb professio-
nals de fora del país?

Tota la plan!illa s’ha cobert amb 
persones que estan residint a Andorra 
i només per cobrir alguns perfils molt 
especialitzats, com per exemple, la 
cocteleria, hem anat a fora. En aquest 
cas hem fitxat el cap de barres del Ritz 
Mandarin de Madrid. 

 S’ha pogut respectar la paritat i con-
tractar per igual homes si dones?

L’úl!ima vegada que m’ho van pas-
sar, encara que sembli men!ida, està-
vem a un 52%-48%, quasi quasi, paritat 
total. Pot haver variat una mica amb 
les úl!imes contractacions, un punt 
amunt o aval, però estem gairebé a una 
paritat total.

Els casinos són propostes d’entreteni-
ment que compten amb molts preju-
dicis en alguns sectors de la societat. 

Què diria per trencar amb aquest es-
tereo!ip?

Jo el que diria és el que farem nosal-
tres: control d’accessos a majors de di-
vuit anys, com no podia ser d’una altra 
manera. En les àrees de joc comptem 
amb el sistema Facelock de reconei-
xement facial. Evidentment, tenim un 
equip de seguretat amb una sèrie de 
protocols i que, per tant, vigilen que no 
es produeixi cap acció que es!igui fora 
de la norma!iva. Serem molt escrupo-
losos amb la seguretat  perquè ges!io-
nem un complex d’entreteniment i el 
casino és una part, però hem de vetllar 
per tot l’edifici sencer.

El Facelock, al qual fa referència és un 
filtre per a tothom?

Nosaltres tenim dos accessos al re-
cinte, dos formes d’entrar-hi. Una seria 
per a les persones que venen a l’àrea de 
joc, que han d’entrar amb iden!ificació 
i per tant passen o bé per registre o bé 
pel Facelock, com a qualsevol casino 
del món. L’altra seria la part de restau-
ració de la planta superior o la part del 
show dinner, on es programaran espec-
tacles i esdeveniments diversos. Aquí 
pot entrar qualsevol persona de qual-
sevol edat i no hi ha cap necessitat de 
registrar-se perquè són àrees obertes a 
tothom. Queden clarament diferenci-

FACUNDO SANTANA

En dos 
mesos 

hem contractat 
200 persones, 
totes d’un nivell, 
creiem, molt bo
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ats dos públics: els que van a la zona de 
joc i els que van a qualsevol altre espai 
del centre.

Quantes persones es preveu que pas-
sin pel casino anualment?

Es!imem que ens visitaran unes 
196.000 persones a l’any que s’aniran 
repar!int segons l’estacionalitat pròpia 
d’Andorra, que ja sabem que hi ha me-
sos que són de més a"luència que d’al-
tres.

Els números són realistes?
En ser un centre nou tenim la difi cul-

tat d’agafar els històrics perquè no en 
tenim, però si comptem que a un cen-
tre com Illa Carlemany o com Pyrénées 
mateix, tenen al voltant de 4 o 5 milions 
o més de visitants, creiem que arribar a 
dos-cents mil és del tot realista.

D’on es preveu que vinguin majorità-
riament els visitants?

Com actualment passa al Principat 
els visitants venen majoritàriament 
d’Espanya i de França.

Es considera el casino també una op-
ció d’entreteniment per als andorrans 
o està més enfocat als turistes?

UNNIC s’adreça al públic resident i 
evidentment als que turistes ens visi-

ten, complementant l’oferta de natu-
ra, comerç i gastronomia, amb un nou 
concepte d’oci.

Ja està tot preparat? Com serà el dia de 
la inauguració? Algun esdeveniment 

especial?
L’obra és complexa i sempre hi ha 

coses a polir fi ns a l’úl!im moment. No 
farem un acte d’inauguració com a tal. 
Per raons de l’aforament que tenim, 
hem preparat un acte ins!itucional a 

migdia i obrirem al públic en general 
el mateix dissabte a la tarda. Durant 
els primers mesos, anirem presentant 
totes les mostres del que serà UNNIC. 
Serà una inauguració llarga en el 
temps.

FACUNDO SANTANA
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Auto Diesel S.A. CONCESSIONARI
VOLVO ANDORRA

(+376) 841143Av. Verge de Canolich, 59
Andorra

Descobreix-ne més a volvoandorra.com

Hola ;)Hola ;)

 

  

Coneix el Volvo EX90. 

El nou SUV totalment elèctric de Volvo Cars
amb tecnologia Safe Space i un serè disseny escandinau.

Descobreix-ne més coses a volvoandorra.com
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Recull d’imatges
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FOTOS: FACUNDO SANTANA
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Com arriba vostè a UNNIC?
Jo treballava per a una empresa es-

panyola i va sor!ir aquest projecte que 
estava molt més a prop de casa. Soc de 
Barcelona i  no vaig dubtar-ho ni un 
sol moment. Vaig arribar aquí molt 
content de poder par!icipar en un 
projecte tan interessant com aquest. 
Ja es parlava del casino fa trenta anys 
enrere. 

Des de l’any 90-91 es!ic treballant 
en el món del joc, vaig entrar com a 
crupier al Casino de Barcelona, hi 
vaig estar 19 anys. Després vaig mar-
xar a treballar a una empresa que or-
ganitza tornejos de  pòquer arreu del 
món. Posteriorment em van oferir un 
càrrec direc!iu al grup Orenes. Vaig 
dirigir els casinos de Madrid i el casi-
no Luckia a Bilbao i directament cap 
aquí.

Com ha viscut i viu aquesta oportu-
nitat professional?

Estar al costat de casa és una mera-
vella. El país ens ofereix absolutament 
tot allò que podíem desitjar: un entorn 
privilegiat, la seguretat, la gent. Es!ic 
encantat de viure aquí i par!icipar en 
un projecte tan atrac!iu com aquest, 
ja que ofereix quelcom que fins ara 
no es trobava a Andorra. La ubicació, 
just enmig de dos grans països com 
són Espanya i França i el volum de tu-
ristes que ens visiten són molt impor-
tants punts de vista del nostre negoci. 
Es!ic encantat de la vida.

Andorra és molt especial per a mi, 
em trobo com a casa. Es!ic jugant a 
casa.

Ha sigut difícil cobrir els perfils pro-
fessionals relacionats amb l’especia-
litat del joc?  

És complicat i li explicaré per què. 
Aquí no hi ha històric de Casinos i la 
gent necessita una preparació de mí-

nim 4 o 5 mesos. Aquí hi ha molt poc 
atur i ens ha costat. 

Durant el procés de selecció del 
personal, quan la gent venia a l’entre-
vista  i veia  que les condicions eco-
nòmiques eren interessants,  l’horari 
atrac!iu i, a més a més, podien formar 
part d’un projecte novedós com aquest 
ha facilitat les coses. Però en l’àrea de 
joc, trobar 76 persones a Andorra no 
ha estat  gens fàcil.

S’han format especialment per al ca-
sino amb vostè, o es tracta de perso-
nal ja experimentat?

El 85% del planter és gent resident 
a Andorra. Però un 15% de tot el ne-
goci han de ser gent amb experiència. 
És molt difícil poder obrir un negoci 
d’aquestes caracterís!iques amb per-
sonal nou. En aquest negoci hem de 
comptar amb un nombre de persones 
amb ofici i un recorregut contrastat 
que puguin transmetre els seus conei-
xements als altres.

 
Què cal per ser un crupier? Quines 
habilitats cal desenvolupar?

Les persones han de tenir habilitats 
matemà!iques i certes habilitats amb 
les mans. No és rellevant del tot per-
què,  ja tenim maneres de calcular que 
són realment senzilles. Però el que 
està per sobre de tot, en ser un negoci 
de cara al client, és l’atenció al públic. 
És el més important de tot.

La base és que la persona !ingui vo-
cació d’atenció al client i, després, li 
ensenyem la resta. No volem el millor 
crupier del món tècnicament si no té 
el do de l’atenció al client.

Hi ha dones crupier a l’equip?  
Pràc!icament estem al 50%. Hi ha 

una paritat gairebé equànime al plan-
ter del casino que són aproximada-
ment unes 76 persones.

El joc !indrà més pes dins el projec-
te o es potenciaran altres àrees per 
igual?

No, per igual, no. Es potenciaran 
molt més les altres àrees que no pas el 
casino. El casino és part del complex 
UNNIC. És un complex d’oci integral 
en el qual una persona pot venir al 
restaurant, pot veure un espectacle 

al show dinner i pot anar al casino. Al 
casino es pot entrar i no és necessari 
jugar. 

UNNIC incorporarà tecnologia del 
reconeixement facial. En què consis-
teix?

Per tal d’alleugerir la recepció i 
l’admissió a dins del complex, la pri-
mera vegada que ve una persona es 
fa un registre per entrar al casino. La 
tecnologia de reconeixement facial el 
que fa és  confrontar mitjançant una 
càmera la fisonomia del client amb el 
document d’iden!itat registrat prèvi-
ament. És molt senzill. És un control 
que permet alleugerir l’accés i que no 
hi hagi demora per entrar al casino.

Com serà un dia habitual del casino? 
Què hi passarà?

Nosaltres obrirem d’onze del matí a 
quarts de quatre de la ma!inada i, els 
caps de setmana, a quarts de cinc del 
matí. 

El perfil de client és molt diferent 
en funció del tram horari en què ens 
visiten. Al matí !indrem turistes, ge-
neralment francesos que acabades les 
compres passaran per gaudir del ca-
sino. Generalment són clients de mà-

“No volem el millor 
crupier del món a nivell 
tècnic si no té el do de 
l’atenció al client”
Josep Dos Santos és el director de Joc del Gran Casino Andorra ubicat al nou 
complex d’oci UNNIC. Compta amb una llarga experiència i professional en l’àmbit 
del joc i la direcció.

facundo santana

La gent 
necessita 

una preparació de 
com a mínim 4 o 5 
mesos”

Hi ha una 
paritat 

gairebé equànime 
al planter del 
casino”

JOSEP DOS SANtOS, DIrECtOr GrAN CASINO
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quines. I cap al migdia, alguns es que-
daran per gaudir de la restauració. 

A la tarda, esperem al client autòc-
ton, que ve a dinar o per fer una reu-
nió de feina.

Entrada la tarda, torna a canviar 
el perfil del visitant. Sol ser un client 
que allarga la seva estada fins a hores 
de la ma!inada o fins al tancament. 
En aquest tram horari també esperem 

clients locals que en tancar els seus 
negocis trobaran un lloc d’oci obert. 

Quin !ipus d’esdeveniments i espec-
tacles es podran presenciar?

Tindrem espectacles de tota mena: 
monòlegs, màgia, music hall, especta-
cles !ipus vedet, de tota mena. La pro-
gramació serà molt àmplia.

Hi ha un import mínim que una per-
sona ha de gastar per entrar al casi-
no? I per jugar?

L’entrada del casino és lliure. No-
més s’ha de presentar el passaport o 
el permís de residència i dins del ca-
sino no és necessari par!icipar abso-
lutament en cap joc. S’hi pot entrar 
a prendre un refrigeri, a  sopar sense 
haver de  jugar.

Per jugar,  a par!ir de quina quan!itat 
es pot fer?

L’import mínim per jugar a les mà-
quines és un cèn!im, que és una línia. 
Evidentment es pot jugar per més va-
lor, però el mínim és un cèn!im. A les 
sales de joc l’import mínim és de cinc 
euros.

Hi ha alguna cosa que li agradaria 
destacar?

Més enllà de l’entorn de l’edifici i 
del seu interior, que són extraordina-
ris, busquem l’excel·lència en l’aten-
ció al client. Volem que els nostres vi-
sitants s’empor!in una gran impressió 
de la seva estada.

ÚNIC
SINGULAR

ICÒNIC
CARACTERÍSTIC

PIONER

facundo santana
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Com arriba vostè a UNNIC?
Jo he arribat de la mà de Grup Ore-

nes que com sap és soci junt amb 
Jocs S.A. en aquest projecte. Per mi és 
un orgull col·laborar amb UNNIC. Fa 
dues setmanes que es!ic a Andorra i 
em sento com a casa.

Vostè té una estrella Michelin. Creu 
que la seva proposta gastronòmica 
serà també un atrac!iu turís!ic per si 
mateix?

L’edifici i l’arquitectura de Manel 

Clavel, són de per si un reclam per als 
nostres visitants. Per suposat les pro-
postes gastronòmiques que oferim 
són molt interessants. El lleure i la 
gastronomia juntes en un sol espai.

Ens pot explicar una en què consis!i-
rà l’oferta gastronòmica que ens tro-
barem a l’UNNIC?

Per una part al restaurant propo-
sem una cuina mediterrània, amb ar-
rossos, graella i plats més autòctons 
d’Andorra  amb signatura pròpia.

 És una carta pensada per a un públic 
a qui li agrada l’alta cuina o hi haurà 
una oferta gastronòmica variada per 
a tots els públics?

Al Red Bar oferim la denominada 
cuina nikkei, resultat de la fusió de 
la cuina peruana i japonesa, on es 
podran menjar sushi i nigiris, entre 
d’altes.

“Proposem plats amb firma pròpia” 
Nazario Cano és un dels grans referents 
de la cuina de la Comunitat Valenciana 
que va demostrar les seves capacitats 
en assolir la seva primera estrella 
Michelin al restaurant El Rodal de Xàbia 
i que ha revalidat de nou al restaurant 
gastronòmic del centre temàtic Odiseo, 
a Múrcia. A Andorra, aportarà tota la 
seva saviesa culinària en qualitat de xef 
executiu. 

FACUNDO SANTANA

NAzArIO CANO, XEf EXECUtIU

Oferim 
lleure i 

gastronomia en un 
sol espai
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Al show dinner es proposarà un 
menú per poder gaudir d’una fan-
tàs!ica vetllada veient un espectacle 
i menjant a l’hora.

Finalment tenim l’Sport Bar, amb 
un ambient més desenfadat i amb 
un es!il una cuina americana. El lloc 
ideal per menjar i gaudir d’un bon es-
pectacle espor!iu. 

Tenen algun cocteler?
Sí, sí. Tenim un cocteler fantàs!ic  

format a l’Hotel Ritz i que ens propo-
sarà una oferta molt actual i de mol-
ta qualitat. 

Què els diria a les persones perquè 
s’animin a venir a experimentar la 
seva gastronomia?

Jo crec que han de venir per conèi-
xer de prop un gran projecte que s’ha 
fet amb un molt d’afecte i pensat per 
al client. 

Com arriba a formar part d’un pro-
jecte com UNNIC?

Jo abans portava la Borda Xixere-
lla, un restaurant que a la gent li agra-
dava molt. Aleshores em van propo-
sar integrar-me al projecte UNNIC i 
vaig trobar que no podia dir que no.

Quina és la seva responsabilitat a 
UNNIC?

Soc el director de restauració. Tot 
el que implica restauració, des del 
restaurant fi ns a les barres. 

Quin !ipus de cuina proposaran?
Fem una cuina de mercat, medi-

terrània,  amb productes de qualitat i  
prioritzant producte de km 0.

La nostra oferta és àmplia i treba-
llem sota la batuta del xef Nazario 
Cano, xef execu!iu del grup Orenes, i 
posseïdor d’una estrella Michelin.

Quin !ipus de cuina proposaran?
Per una banda tenim el restaurant 

amb carta mediterrània, de mer-
cat i propera. Per altra banda tenim 
l’Sport Bar, que és més desenfadat, 
d’es!il americà, on oferirem entre-
pans, amanides, hamburgueses, però 
tot prèmium. I per úl!im el Red Bar, 
on proposem una cuina de fusió pe-
ruana-japonesa.

Hi ha alguna caracterís!ica que vul-
gui destacar?

A l’Sport Bar disposem d’unes pan-

“UNNIC serà el referent 
gastronòmic d’Andorra” 

Francisco Teixeira és el cap de 
restauració a UNNIC. Els darrers anys 
Teixeira ha desenvolupat la seva 
tasca professional al restaurant 
Borda Xixerella i ha esdevingut un 
exponent destacat de la cuina a 
Andorra.

FRANCISCO TEIXEIRA, DIRECTOR DE RESTAURACIÓ 
FACUNDO SANTANA
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talles molt grans, on s’hi podran veure 
tota mena d’esdeviments espor!ius. 
També tenim sales de reunions súper 
top a diposició d’empreses per fer pre-
sentacions, reunions, etc.

Pensa vostè que l’oferta gastronòmi-
ca que ofereixen !indrà repercussió i 

serà un atrac!iu pel turista gastronò-
mic?

Ho serà, n’es!ic convençut.
Crec que és un projecte de país on 

la qualitat del producte és el més im-
portant. La nostra cuina farà parlar a 
la gent. Serem el referent gastronòmic 
d’Andorra.

Com preveuen que serà el dia de la in-
auguració?

Els fogons a punt i tot reservat. 

Què li recomanaria a la gent que vin-
drà a experimentar la seva cuina?

Que vinguin i es deixin sorprendre 
per l’entorn i per la nostra oferta gas-

tronòmica. 
El nostre xef execu!iu, Nazario 

Cano, i la seva cuina són ja un reclam 
per als nostres clients. Haver treballat 
amb Ferran Adrià, Arzak i Belasate-
gui, entre d’altres, i amb dues estrelles 
Michelin, diu molt del que podreu tro-
bar als restaurants d’UNNNIC.

facundo SanTana
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Com es va inspirar per al projecte?
En arquitectura la inspiració ve a 

par!ir de la re"lexió sobre tres paràme-
tres bàsics. 

El primer és el context, context vol 
dir que un edifici s’ha de pensar des 
del lloc on s’ubica; cal analitzar el lloc, 
l’entorn, l’orientació, les vistes... Un 
edifici mai ha de ser un artefacte que 
se superposa sense coherència, sinó 
que amb intel·ligència i sensibilitat. 
Cal que lloc i arquitectura siguin una 
sola cosa.

El segon  paràmetre és el programa 
funcional. En aquest cas, teníem un 
programa complex perquè més que 
un casino el que es volia era crear un 
centre d’oci que combinés moltes ca-
suís!iques i sinergies diferents (espais 
de joc diferents, zones d’espectacles i 
de restauració).

El tercer paràmetre és el rigor de la 
lògica construc!iva i la durabilitat de 

l’edifici. A par!ir d’aquí, el fil conduc-
tor del projecte va ser com encaixar 
un casino, que per singular, ha de ser 
un edifici emblemà!ic i impactant, 
dins del centre d’Andorra la Vella, en 
un entorn urbà molt consolidat. 

Els imputs que em vaig marcar per 
anar modelant el procés crea!iu del 
projecte eren: aconseguir un edifici 
que dialogués amb la ciutat, un edifi-
ci proper que resolgués problemes del 
lloc i millorés la vida de la gent. Acon-
seguir un edifici que destaqués des de 
l’elegància, no un edifici arrogant i 
histriònic.

Un edifici que no cansés, atempo-
ral, que no passés de moda.

Una façana integrada amb la resta 
d’edificis de Prat de la Creu, però que 
!ingués una escala monumental des 
de la sub!ilesa i l’abstracció.

Un edifici dins d’una parcel·la pe!i-
ta que obligava a encaixar el compli-
cat programa funcional  en ver!ical.

Amb quines premisses s’ha escollit la 
ubicació del casino?

Es van analitzar diferents parcel·les 
i aquesta d’entrada era molt interes-
sant, a nivell de negoci per la seva cen-
tralitat urbana però alhora molt com-
plicada a nivell funcional per les seves 
dimensions, que obligaven a ar!icular 
un centre d’oci en ver!ical.

Després de donar-li voltes vam veu-
re que el problema es podia conver!ir 
en virtut.

Pel que aportava a nivell urbanís!ic 
a Andorra la Vella i perquè un desen-
volupament en ver!ical perme!ia tenir 
dos accessos diferenciats, un a baix i 
un altre a dalt, el que suposa tenir mol-
ta "lexibilitat per a un centre d’oci, al 
permetre acollir diferents usos simul-
tanis amb total independència.

Com és que s’ha decidit ubicar el ca-
sino al centre? Connecta l’edifici amb 
la plaça del poble? Com neix aquesta 
idea?

Molt important!
Analitzant la parcel·la, vam veure la 

importància estratègica a nivell urba-
nís!ic per a Andorra la Vella d’aquesta 
ubicació del casino.

Per un costat  millora el dèficit de 
connec!ivitat peatonal entre la part 
alta i la part baixa d’Andorra la Ve-
lla. Però sobretot, l’important és que 
li dona la centralitat urbana que avui 
encara li manca a aquest gran espai 
públic que és la plaça del Poble.

Quan vam projectar el Consell Ge-
neral l’any 2003, vam preveure un nou 
callís peatonal entre el Consell i Cal 
Molines que  connectaria la plaça del 
Poble per l’extrem inferior amb el nu-
cli an!ic per una  passarel·la, que s’ha 

“ ol em un e ifi i ue ialogu s amb 
la iutat  elegant i atemporal”

Soci del despatx d’enginyeria i 
arquitectura Engitec, S. A., exerceix 
la professió a Andorra des del 1991 en 
l’àmbit de la construcció d’obra civil, 
de la indústria i l’arquitectura. Ha 
fet molts projectes importants, com 
l e fic  el o ell  l  o  eu e l  
u t c   r  el ce tre oc   

engitec

inaugurat fa poc.
La connexió peatonal pel centre de 

la Plaça amb Prat de la Creu i Plaça 
Rebés és correcta, però li falta encara 
la connexió per la part superior amb 
l’avinguda Meritxell.

La coberta de l’edifici del casino 
sutura aquesta mancança i li dona 
l’extra de permeabilitat  peatonal a la 
plaça amb avinguda Meritxell, urba-
nís!icament molt molt important.

Pot explicar amb algunes dades, les 
caracterís!iques de l’edifici i les seves 
par!icularitats arquitectòniques?   

L’edifici aplega tot el programa en 
ver!ical amb un total de 10 plantes, 
amb diferents usos molt ben connec-
tats entre ells per diferents escales i un 
total de 9 ascensors.

És molt important l’ordre projectu-
al per poder ar!icular correctament 
un programa tan dens.

Els ascensors estan tots endreçats a 
la part dreta de l’edifici, l’estructura és 
molt racional, alliberant un gran espai 
central de més de 15 metres, lliure de 
pilars en totes les plantes.

Quina capacitat d’aforament !indrà? 
Quantes plantes? Quines estances i a 
què estaran des!inades?  

Tenim un total de 8.300 metres qua-
drats, distribuïts en:

3 plantes d’aparcament, 2.700 me-
tres quadrats amb 42 cotxes, accés 
per  a proveïdors, sales per al personal, 
magatzems i una sala d’ús polivalent, 
entre altres.

2 plantes dobles des!inades a casi-
no, tant de màquines d’atzar com de 
taules de joc amb una superfície apro-
ximada de 3.000 metres quadrats i 6 
metres d’alçada amb els seus altells, 
per a zones VIP, Sports Bar, piano bar, 
etc.  

1 planta doble 1.500 metres qua-
drats de 6 metres d’alçada amb altell, 
des!inada a sala polivalent d’especta-
cles, música i esdeveniments. 1 planta 
de 900 metres quadrats des!inada a di-
ferents ambients de bar i restauració, 
amb cuina principal i terrassa.

A totes les plantes hi ha barres /o#fi-
ce de suport connectades amb la cuina 
principal.

Estan especialitzats en projectes des-
!inats a l’entreteniment?

Nosaltres a Engitec, no, és el primer 
centre d’oci, i d’aquest !ipus que fem. 
Vam encaixar el projecte per al con-
curs d’adjudicació i una vegada adju-
dicataris, per a la redacció del projecte 
execu!iu i la feina d’interiorisme, en 
ser un món nou per a nosaltres, tan es-

P  P   
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LÍDERS EN 
SEGURETAT 

VALIRA SEGURETAT HA ESTAT L’ENCARREGADA 
DE LA INSTAL!LACIÓ DELS SISTEMES DE 

SEGURETAT DE L’UNNIC ANDORRA

VETLLAREM PER LA SEGURETAT 24 H / 365 DIES

Ctra. de la Comella, 140 ! valiraseguretat@andorra.ad ! +376 810 810
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pecífi c i complex, l’hem desenvolupat 
col·laborant amb el despatx de Clavel 
Arquitectos, que tenen molta experi-
ència en aquesta mena d’ac!ivitats.

Treballen simultàniament amb 
ofi cines als EUA i Espanya, i això els 
dona la perspec!iva i l’experiència en 
el món de l’entreteniment, per portar 
el millor de cada lloc. 

Estats units i Europa són dos mane-
res diferents d’entendre l’oci i això els 
fa una de les empreses líders en el dis-
seny d’aquesta mena d’ac!ivitats.

Pot esmentar algun altre projecte 
destacat? 

Nosaltres, Engitec, a Andorra hem 
fet molts projectes, però com a projec-
tes més importants tenim l’edifi ci del 
Consell i la Nova Seu de la Justícia.

Clavel Arquitectos ha dissenyat per 
Alain Ducasse, el xef amb més estre-
lles Michelin del món, un restaurant a 
l’illa de la Palmera de Dubai. Pel grup 
francès Louis Vuitton, tenen un edifi ci 
a Miami. 

I Odiseo, que és un centre d’Oci a 
Múrcia, amb la piscina en voladiu més 
gran d’Europa. 

Es tracta d’un edifi ci sostenible i res-
pectuós amb l’entorn? 

L’edifi ci està projectat amb les úl-

!imes tecnologies per fer possible la 
recuperació d’energia i garan!ir el mà-
xim nivell d’aïllament.  Està connectat 
a la xarxa d’aigua calenta de FEDA 
Ecoterm. Tota la il·luminació és amb 
tecnologia led. 

Ens pot explicar en què està inspira-
da tant la decoració com el disseny 
d’interiors? 

Clavel Arquitectos ha basat l’interi-
orisme del restaurant en un espai que 
dona accés a un món oníric, amb ele-
ments com la pedra, la fusta, el metall, 
la vegetació... es combinen per crear  

un viatge evocador de la muntanya a 
Andorra. 

L’usuari és rebut per un gran bloc 
de pedra fosca esculpit en forma de 
barra que descansa sobre ca!ifes.

Clavel Arquitectos busca per al visi-
tant que l’experiència sigui com estar 
dins d’un somni. 

Què es pretén transmetre i aconse-
guir amb el disseny d’interiors i les 
decoracions?

Confort, calidesa i maximitzar la 
privacitat entre les diferents àrees i 
ambients d’oci. 

Clavel Arquitectos proposa ar!icu-
lar una experiència op!imista per a 
l’usuari de l’edifi ci a través d’un inte-
riorisme amb un fi l conductor que és 
l’ús de la llum.

Què representa la façana?
La façana està plantejada amb una 

pell de tubs d’alumini disposats en di-
ferents plans que dona l’escala monu-
mental a l’edifi ci.

És una abstracció del paisatge del 
Pirineu.

Les línies trencades representen les 
carenes de les muntanyes, que es van 
superposant en la distància. 

Els tubs d’alumini, en la part fron-
tal, són polits per re"lec!ir el cel i la 
muntanya de la Comella, i als laterals 
són marrons, color terra.

És una façana canviant i viva que es 
percep diferent segons l’angle d’on la 
mires, i segons la incidència de la llum 
exterior.

Alhora s’il·lumina la nit per darrere 
dels tubs amb llums Led.

Què és el que més li agrada a vostè del 
projecte, un cop l’ha vist acabat?

L’elegància, la discreció i la sere-
nor amb la qual un edifi ci molt singu-
lar s’integra dins de la trama urbana 
d’Andorra la Vella.

Av. Verge de Canòlich, n. 80 – AD600 Sant Julià de Lòria

Tel.: 646 988 – 863 564
 bri.llar@andorra.ad · www.bri-llar.com

Tel.: 332 257 – 863 564
info.cm@andorra.ad · www.construccionsmouta.com

FACUNDO SANTANA
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COMPANYIA INTERNACIONAL DE BRILLANTS

Únic despatx d’Andorra especialitzat exclusivament 
en venda de diamants i or d’inversió

CIBCIB

MANEL CASTILLO. 
Gemmòleg espcialista en diamants. Membre HRD !consell sup del diamant" Amberes.              Col#legiat  núm.  3136  Jorg
Tel.:  00 376 + 339 382                                                                                Av. Doctor Mitjavila, 17 baixos. Andorra la Vella
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