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Els bombers van fer l’estiu passat
93 rescats de muntanya, la xifra
més elevada que s’ha registrat
mai. El nombre d’intervencions
en cotes altes va ser un 37% més
elevat que durant la mateixa èpo-
ca de l’any passat, quan n’hi va
haver 68. De fet, fent la compara-
tiva dels últims 10 anys es consta-
ta que s’han disparat un 322%, ja
que el 2007 es van fer un total de
22 rescats de muntanya.

El director adjunt del cos de
bombers, Jordi Farré, ho atribueix
al fet que cada cop hi ha més afi-
cionats als esports d’aventura a
causa, en gran part, de la fama
d’alguns esportistes com ara Ki-
lian Jornet, i també a les campa-
nyes impulsades per atreure més
turistes al país. L’augment més
destacat en el nombre d’actua-
cions es va produir en el sector
dels esports d’aventura, que ha
crescut un 52% els últims cinc
anys. L’any passat se’n van fer 53,
els rescats a excursionistes o sen-
deristes van ser 24; es van fer tres
recerques a persones i 13 actua-
cions preventives i per rescatar
animals. “Els practicants de mun-
tanya tenen moltes facilitats a ni-
vell de material perquè poden
obtenir-lo a un preu bastant as se-
quible i tenen molts referents me-
diàtics que els animen a practicar

aquest tipus d’esport”, va dir Farré.
Malgrat l’augment, es descarta co-
brar pels rescats. “No està sobre la
taula”, va dir Farré, que va reconèi-
xer que sí que és un tema que
“s’ha plantejat” i que apareix en
diversos períodes de l’any, “sobre-
tot quan hi ha més intervencions
del grup de rescat de muntanya”.
Farré va dir que per cobrar s’hau-
rien de tenir en compte factors

com ara la imprudència, que “és
difícil de determinar”. “La impru-
dència és tan ambigua que no ens
correspon a nosaltres dir què és
imprudent. Com a professionals
podem tipificar una imprudència,
però una persona que té poca ex-
periència o és la seva primera ve-
gada no és conscient que no està
cometent una imprudència”, va
precisar Farré. I va afegir que tam-

bé hi hauria d’haver una legisla-
ció que empari els cobraments.
Farré va insistir en la prevenció i
la conscienciació que fan els
bombers, sobretot a les xarxes so-
cials, i va fer una crida a planificar
les sortides i els itineraris. 

El cos disposa de tres infermers
bombers i està previst que se n’in-
corporin tres més que estan aca-
bant la formació.

ENRIC REVUELTA

Andorra la Vella

El cos descarta cobrar les intervencions als excursionistes tot i haver-s’ho plantejat

Els bombers van fer l’estiu passat la
xifra rècord de rescats de muntanya

ESEGURETATAENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15 DE SETEMBRE SE’N VAN REGISTRAR 93

FERNANDO GALINDO

El Principat serà la seu del 69è

congrés de la Comissió Interna-

cional de Socors Alpins (ICAR)

que tindrà lloc a Soldeu del 18

al 21 d’aquest mes. En aquest

esdeveniment s’hi reuniran fins

a 360 professionals de l’àmbit

dels rescats de muntanya provi-

nents d’una quarantena de paï-

sos, i l’objectiu és treballar per

estandarditzar les tècniques de

rescat en muntanya. Es duran a

terme reunions, conferències i

demostracions i també s’orga-

nitzarà una fira amb 28 exposi-

tors que proveeixen els cossos

a l’hora de fer els rescats de

muntanya. El cos de bombers

forma part de l’ICAR des de

l’any 2008.

Congrés mundial
sobre els rescats

El grup parlamentari liberal va
denunciar que l’Agència Esta-
tal de Resolució d’Entitats
Bancàries (AREB) incompleix
els terminis legals per a la pre-
sentació dels comptes trimes-
trals. A través d’un comunicat,
el president suplent de la for-
mació liberal, Jordi Gallardo,
considera que els “reiterats”
incompliments són un
“menysteniment” i afirma que
això impedeix als consellers
generals poder dur a terme la
tasca d’impuls i control al Go-
vern.

L’Associació Andorrana per la
Qualitat Ambiental en Inte-
riors organitzarà el 19 d’octu-
bre vinent una jornada per
tractar la qualitat ambiental
en interiors d’edificis hotelers.
El certamen se celebrarà a
l’Espai d’Innovació de Caldea
des de les 9.30 hores fins a les
13.30 hores i l’objectiu és valo-
rar de quina manera es pot
oferir una millor qualitat inte-
rior per tal d’augmentar el
confort als edificis.

Ld’A denuncia
els retards en 
la presentació
dels comptes 

POLÍTICAA

Jornada per
valorar la
qualitat de l’aire
als hotels

TURISMEA
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L
a carretera de l’Obac va estar 
tallada ahir en els dos sentits 
de la marxa durant mitja hora 
a causa de l’incendi d’un vehi-

cle amb matrícula espanyola. Els fets 
van tenir lloc entre la benzinera i la ro-
tonda d’Engolasters al voltant de les 
16 hores, segons van confirmar el Cos 
de Bombers i de Policia. 

Malgrat les flames i les cues pro-
vocades per mantenir tallat el tràn-
sit, l’accident no va comportar més 
inconvenients. Els ocupants del vehi-
cle, dos turistes espanyols que esta-
ven celebrant el Pont del Pilar al Prin-
cipat, van donar-se compte que sortia 
fum del motor i van sortir de seguida 
del cotxe, de manera que cap d’ells va 
resultar ferit. Pel que fa als danys ma-
terials, únicament es va veure afectat 
el vehicle incendiat. 

Fins al lloc de l’accident s’hi va des-
plaçar un camió del cos de Bombers, 
que en pocs minuts va apagar el foc, 
tal com van informar. 

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

Un turisme s’incendia a la 
carretera de l’Obac

@PeriodicAND

SUCCESSOS 
O. R. S.

33 Els bombers actuen en el lloc de l’accident.

Els ocupants del vehicle, 
dos turistes espanyols, 
estan il·lesos 

Delimitació de la 
frontera gràficament

L’IPC se situa en el 
2,2% al setembre

El Consell d’Europa 
debat sobre Catalunya

Certificat de qualitat 
ambiental d’interiors

COMISSIÓ FRANCO-ANDORRANA3 L’equip 
mixt de treball es va reunir ahir per 
acordar com representar cartogràfi-
cament la frontera entre ambdós pa-
ïsos acordada l’any 2012. Avui con-
tinuaran parlant sobre el manteni-
ment de les fites frontereres. 

ESTABLE3 Des de la primavera, quan 
va arribar a situar-se en el 3%, l’IPC 
ha anat baixant fins al 2,1% del mes 
d’agost i el setembre es va situar al 
2,2% a causa del transport, la salut, 
l’habitatge, gas i electricitat, i els ali-
ments, begudes i tabac.

PROPOSTA NEERLANDESA3 Gràcies a la 
iniciativa d’un parlamentari dels Pa-
ïsos Baixos, Tiny Kox, la crisi cata-
lana va entrar al debat de l’última 
sessió de l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa, celebrada a Es-
trasburg, ahir. 

RECAURÀ EN UN HOTEL ANDORRÀ 3 Tot i 
que encara es desconeix la identi-
tat, el primer hotel amb certificació 
de qualitat ambiental d’interiors de 
la península es troba al Principat. 
La norma que ho reconeix és la UNE 
171350 d’AENOR. 

breus

El col·lapse de turismes que es 
va formar a causa de l’incendi es va 
ajuntar, segons van informar des 
del Servei de Mobilitat, amb la gran 
quantitat de vehicles que ahir van 
entrar al Principat. En aquest sentit, 
van destacar que el Pont del Pilar va 
provocar fins a quatre quilòmetres 
de retencions a la carretera N-145 
i uns tres quilòmetres d’entrada a 
Sant Julià de Lòria que es van allar-

gar durant tota la jornada de mane-
ra escalonada. 

ACCIDENT DE TRÀNSIT / D’altra banda, 
ahir al migdia també va tenir lloc un 
accident a la carretera general 2 en-
tre una furgoneta amb matrícula es-
panyola i una motocicleta amb ma-
trícula andorrana, el conductor de la 
qual –un resident de 26 anys– va resul-
tar ferit. H
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Un hotel d'Andorra serà el primer en obtenir la norma UNE171350 sobre
qualitat ambiental en interiors

Dijous, 12 de octubre de 2017
L'Associació Andorrana per a la Qualitat
Ambiental en Interiors ha organitzat el proper
dijous, 19 d'octubre, una jornada per
conscienciar els hotels de la importància de
fomentar aquest aspecte dins les seves
instal·lacions. Durant la jornada es donarà a
conèixer la norma UNE 171350, que atorga
l'empresa de certificació AENOR, la qual
avalua aspectes com la temperatura, el soroll
o la utilització de productes nocius per tal de
"donar una informació real sobre la qualitat
de l'hotel", ha explicat Gloria Cruceta,

presidenta del Comite 171 d'AENOR. Aquesta norma té poc més d'un any de vida i precisament durant les
jornades es donarà el primer certificat a un hotel de la Península, que a més és d'Andorra.    "Estem vivint a
edificis que ens poden produir malalties, problemes de salut, irritacions, però també ens poden donar benestar
i confort". Així s'ha expressat la presidenta del Comitè 171 d'AENOR, Gloria Cruceta, per conscienciar sobre
la necessitat que les empreses tinguin cura de la qualitat ambiental dels interiors. En aquest cas s'ha adreçat
als hotels, que són establiments on els clients "esperen trobar confort" i als quals va adreçada la jornada
Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers. Tindrà lloc el proper dijous, 19 d'octubre, a l'espai d'Innovació
Andorra (a Caldea).    Durant la jornada es donarà a conèixer la norma UNE 171350 d'AENOR sobre qualitat
ambiental a l'hostaleria, que té poc més d'un any de vida i avalua aspectes com l'estat higiènic d'instal·lacions
com piscines i jacuzzis, la temperatura, la humitat, la qualitat de l'aire que s'hi respira, la presència de partícules
o microorganismes a l'aire, el soroll d'instal·lacions com els aires condicionats o la presència de compostos
químics o productes de neteja desaconsellables. A partir d'aquí, s'obté "informació real sobre les condicions
de lhotel" i el situa en la seva posició d'entre els hotels amb les mateixes estrelles (ja que les exigències no
són les mateixes per a cada categoria).     A més, tal com ha avançat Josep Sobrevias, president de l'Associació
Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI), organitzadora de les jornades, durant les quals
es donarà el primer certificat d'assoliment de la norma UNE 171350 a un hotel de la Península Ibèrica. Es
tracta d'un hotel dAndorra que ha superat amb molt bona nota la certificació, però Sobrevias no n'ha volgut
desvetllar el nom.     Les jornades estan patrocinades per FEDA. Joan Lluis Armengol, cap de Seguretat i
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Medi Ambient de la parapública, ha defensat la necessitat de sol·licitar la norma des dels hotels d'Andorra,
per la "tranquil·litat" de poder garantir que s'està oferint un bon servei i perquè et permet "corregir qualsevol
desviació" detectada. Normes de característiques similars han acabat esdevenint obligatòries mitjançant lleis,
tal com ha recordat Julio Vidal, secretari de la Federació Espanyola d'Empreses de Qualitat Ambiental Interior.
Confien que passi al mateix amb aquesta.

9 / 12



Ara andorra
http://www.ara.ad/societat/vivint-edificis-produir-malalties-problemes_0_1886211490.html

Dj, 12 de oct de 2017 17:43
Audiència: 1.487

VPE: 4

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Gloria Cruceta, presidenta del Comite 171 dAENOR; Josep Sobrevias,
president de l'associacio d'AAQAI; Joan Lluis Armengol, cap de Seguretat i
Medi Ambient de FEDA; i Julio Vidal, secretari de FEDECAI, presenten les

Dijous, 12 de octubre de 2017
"Estem vivint a edificis que ens poden produir
malalties, problemes de salut, irritacions,
però també ens poden donar benestar i
confort". Així s'ha expressat la presidenta del
Comitè 171 d'AENOR, Gloria Cruceta, per
conscienciar sobre la necessitat que les
empreses tinguin cura de la qualitat
ambiental dels interiors. En aquest cas s'ha
adreçat als hotels, que són establiments on
els clients "esperen trobar confort" i als quals
va adreçada la jornada Qualitat ambiental en
interiors d'edificis hotelers. Tindrà lloc el

proper dijous, 19 d'octubre, a l'espai d'Innovació Andorra (a Caldea).   Durant la jornada es donarà a conèixer
la norma UNE 171350 d'AENOR sobre qualitat ambiental a l'hostaleria, que té poc més d'un any de vida i
avalua aspectes com l'estat higiènic d'instal·lacions com piscines i jacuzzis, la temperatura, la humitat, la
qualitat de l'aire que s'hi respira, la presència de partícules o microorganismes a l'aire, el soroll d'instal·lacions
com els aires condicionats o la presència de compostos químics o productes de neteja desaconsellables. A
partir d'aquí, s'obté "informació real sobre les condicions de lhotel" i el situa en la seva posició d'entre els
hotels amb les mateixes estrelles (ja que les exigències no són les mateixes per a cada categoria).    A més,
tal com ha avançat Josep Sobrevias, president de l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en
Interiors (AAQAI), organitzadora de les jornades, durant les quals es donarà el primer certificat d'assoliment
de la norma UNE 171350 a un hotel de la Península Ibèrica. Es tracta d'un hotel dAndorra que ha superat
amb molt bona nota la certificació, però Sobrevias no n'ha volgut desvetllar el nom.    Les jornades estan
patrocinades per FEDA. Joan Lluis Armengol, cap de Seguretat i Medi Ambient de la parapública, ha defensat
la necessitat de sol·licitar la norma des dels hotels d'Andorra, per la "tranquil·litat" de poder garantir que s'està
oferint un bon servei i perquè et permet "corregir qualsevol desviació" detectada. Normes de característiques
similars han acabat esdevenint obligatòries mitjançant lleis, tal com ha recordat Julio Vidal, secretari de la
Federació Espanyola d'Empreses de Qualitat Ambiental Interior. Confien que passi al mateix amb aquesta.
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"Estem vivint a edificis que ens poden produir malalties, problemes de salut

Dijous, 12 de octubre de 2017
"Estem vivint a edificis que ens poden produir
malalties, problemes de salut, irritacions,
però també ens poden donar benestar i
confort". Així s'ha expressat la presidenta del
Comitè 171 d'AENOR, Gloria Cruceta, per
conscienciar sobre la necessitat que les
empreses tinguin cura de la qualitat
ambiental dels interiors. En aquest cas s'ha
adreçat als hotels, que són establiments on
els clients "esperen trobar confort" i als quals

va adreçada la jornada Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers. Tindrà lloc el proper dijous, 19
d'octubre, a l'espai d'Innovació Andorra (a Caldea).   Durant la jornada es donarà a conèixer la norma UNE
171350 d'AENOR sobre qualitat ambiental a l'hostaleria, que té poc més d'un any de vida i avalua aspectes
com l'estat higiènic d'instal·lacions com piscines i jacuzzis, la temperatura, la humitat, la qualitat de l'aire que
s'hi respira, la presència de partícules o microorganismes a l'aire, el soroll d'instal·lacions com els aires
condicionats o la presència de compostos químics o productes de neteja desaconsellables. A partir d'aquí,
s'obté "informació real sobre les condicions de lhotel" i el situa en la seva posició d'entre els hotels amb les
mateixes estrelles (ja que les exigències no són les mateixes per a cada categoria).    A més, tal com ha
avançat Josep Sobrevias, president de l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI),
organitzadora de les jornades, durant les quals es donarà el primer certificat d'assoliment de la norma UNE
171350 a un hotel de la Península Ibèrica. Es tracta d'un hotel dAndorra que ha superat amb molt bona nota
la certificació, però Sobrevias no n'ha volgut desvetllar el nom.    Les jornades estan patrocinades per FEDA.
Joan Lluis Armengol, cap de Seguretat i Medi Ambient de la parapública, ha defensat la necessitat de sol·
licitar la norma des dels hotels d'Andorra, per la "tranquil·litat" de poder garantir que s'està oferint un bon
servei i perquè et permet "corregir qualsevol desviació" detectada. Normes de característiques similars han
acabat esdevenint obligatòries mitjançant lleis, tal com ha recordat Julio Vidal, secretari de la Federació
Espanyola d'Empreses de Qualitat Ambiental Interior. Confien que passi al mateix amb aquesta.
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ANDORRA ISRAEL

L’espai d’Innovació Andorra, a 
Caldea, va acollir ahir la jornada 
Qualitat ambiental en interiors 
d’edificis hotelers, en la qual hi 
ha participat (fent la darrera 
ponència), el ministre de Turis-
me i Medi Ambient, Francesc 
Camp. Camp va aprofitar per 
explicar aspectes que afecten 
els hotelers dins la nova Llei ge-
neral de l’allotjament turístic. 

Pel que fa als interiors dels 
establiments, tots els hotels, si-
guin de la categoria que siguin, 
hauran de superar controls 
de neteja i servei, així com de 
conservació dels equipaments. 
Aquests seran alguns dels ítems 
a tenir en compte per definir la 
categoria, és a dir les estrelles, 
dels hotels. En el cas dels que 
vulguin obtenir la classificació 
de cinc estrelles hauran de su-
perar fins a 211 ítems, pels 133 
que havien de superar fins ara. 
Un increment que constata que 
la llei fa més estrictes els con-
trols, va destacar el ministre, 
fet que fa “pujar la qualitat mit-
jana del sector”. 

Un altre dels punts que 
hauran de superar, en aquest 
cas, tots els hotels, és la bona 
valoració dels clients que s’hi 
allotgin. Una valoració que es 

determinarà partint de diver-
ses pàgines d’Internet, aspecte 
de control pioner ja que només 
l’apliquen en l’actualitat Aus-
tràlia i el Regne Unit, ha expli-
cat Camp. A més, ha informat 
que la nota mitjana que es posa 
als 170 hotels d’Andorra al web 
Booking és d’un vuit.

Tots els aspectes relacionats 
amb els controls i classificaci-
ons hoteleres s’aniran desenvo-

lupant a través de reglaments 
que deriven de la llei aprovada 
recentment. Camp confia que 
aquests reglaments “estiguin 
tancats abans de final d’any”. 
A més, el ministre va celebrar 
que ara els hotels es poden per-
metre invertir més en aspectes 
de qualitat que fa uns anys, i de 
fet considera que és indispen-
sable “si volen ser competitius” 
i volen que els clients tornin. I 

els que no inverteixen, es veu-
ran obligats a fer-ho per llei, ha 
alertat. 

Per la seva banda, el pre-
sident d’AAQAI (l’Associació 
Andorrana per a la Qualitat 
Ambiental en Interiors), Josep 
Sobrevias, va valorar de mane-
ra molt positiva el desenvolu-
pament de la jornada, que ha 
comptat amb la participació 
d’una cinquantena de perso-
nes. Sobrevias va assegurar 
que els hotels andorrans “estan 
molt ben preparats a nivell de 
qualitat ambiental interior”, i 
ho estan en part perquè el marc 
normatiu “és ampli en les obli-
gacions que s’han de complir”, 
per tal de garantir qualitat de 
servei.

Finalment, i amb “una mica 
d’esforç i recursos”, va plante-
jar el president d’AAQAI, es pot 
fer un pas més i certificar-se 
amb la norma UNE 171350 
d’AENOR, de recent creació i 
que s’ha presentat durant les 
jornades. De fet, com a acte fi-
nal de l’esdeveniment, s’ha fet 
entrega de la primera certifica-
ció de la norma des que es va 
posar en funcionament. S’han 
fet quatre avaluacions a hotels 
d’Espanya i Andorra però no-
més l’hotel Plaza del Principat 
les ha superat.

Els hotels han de superar fins a 
211 ítems per ser de cinc estrelles
Francesc Camp explica que la nota mitjana als hotels d’Andorra al web Booking és d’un vuit

Qualitat ambiental

Agències
andorra la vella

empreses

Andbank Espanya ha rebut el 
premi Best Wealth Manage-
ment Bank Spain 2017, que 
atorga la prestigiosa revis-
ta britànica de negocis The 
European, com a entitat que 
millor gestiona el patrimo-
ni a Espanya. La publicació, 
que premia la innovació i 
l’excel·lència a través del seu 
programa anual de premis, 
reconeix així l’experiència en 
banca privada i en la gestió 
de patrimonis d’Andbank 
Espanya que, en tan sols cinc 
anys, s’ha convertit en una 
de les entitats de referència 
en banca privada. El jurat de 
la prestigiosa revista ha tin-
gut en compte l’“expertise” 
de l’entitat en l’àmbit de la 
banca privada, l’assessora-
ment, la gestió de patrimonis 
i la gestió d’actius, que li per-
met proporcionar un produc-
te exclusiu i únic al mercat a 
través del seu model de nego-
ci per a alts patrimonis. De la 
mateixa manera, la publica-
ció va valorar positivament 
la línia de treball del banc 
per impulsar la innovació i la 
tecnologia més avançada, po-
sant-la a disposició del client.

La distinció confirma la 
sòlida trajectòria de l’enti-
tat, que té una de les ràtios 
de liquiditat i solvència més 
altes del mercat: 263% i 42%  
respectivament a tancament 
del primer semestre de 2017, 
segons destaca l’entitat en 
un comunicat. Andbank Es-
panya, amb Carlos Aso com 
a director general, va tancar 
el primer semestre de 2017 
amb un volum de negoci de 
8.142 milions d’euros, un 
10,2% més durant els pri-
mers sis mesos de l’exercici. 

Redacció
andorra la vella

Carlos Aso, director general.

andbank

Premi de ‘The 
European’ per  
a Andbank 
Espanya

Un moment de la Jornada de qualitat ambiental en interiors d’hotels.

agències
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PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ANDORRANA
PER A LA QUALITAT AMBIENTAL INTERIOR (AAQAI)

Josep Sobrevias

er què aquesta jor-
nada?
Vol fer conèixer una
nova normativa, la

171350, de la certificadora espa-
nyola Aenor, i va adreçada princi-
palment a tots els gestors de ne-
gocis d’hostaleria, des de la
gerència fins als responsables de
manteniment. Però també a les
empreses d’auditoria, i als matei-
xos clients, que són els que al cap i
a la fi gaudeixen d’un producte
que no es detecta a simple vista.

L’aire que respirem als hotels
del país gaudeix de bona salut?
La major part de les inspeccions
surten força bé, però hi ha ele-
ments que no es poden controlar.
Per exemple, si s’han fet reformes,
potser hi ha una fusta que trigarà
un any i mig o dos a deixar d’eme-
tre volàtils. I sovint els hotels te-

nen contractats serveis de mante-
niment que fan que tot funcioni
bé, però a vegades no pensen que
cal netejar l’interior dels sistemes
de climatització...

Què determina una bona quali-
tat ambiental interior?
Des del soroll fins a la humitat,
passant per la temperatura, o les
emissions d’orgànics que pro-
dueixen productes com ara les
melamines o les pintures... I con-
taminants biològics, com ara bac-
teris, fongs, legionel·la... 

Hi ha prou conscienciació al pa-
ís respecte a aquests riscos?
No al 100%, però cada cop hi ha
més gent que sap que cal anar en
aquesta direcció. Al cap i a la fi
ens passem bona part del dia en
edificis tancats, i per molta quali-
tat que tingui l’aire exterior, si el
de dins no en té, ens afectarà. 

Els efectes nocius es poden de-
tectar immediatament?
Només si les condicions són ex-
tremes. Si detectes olor d’humitat
en un edifici, segur que hi haurà
fongs. I en els casos més sensi-

bles, a una persona potser li pi-
quen els ulls, o a una altra la go-
la... i segurament aquests símpto-
mes marxaran quan siguin fora.

La salut se’n ressent... 
Els efectes poden ser molt perju-
dicials. Per exemple amb la lipoa-
tròfia semicircular, una malaltia
produïda per factors com ara la
humitat relativa o les radiacions.
És una deformació del teixit adi-
pós que afecta principalment les
dones, i que pot espantar molt
qui la pateix. Però en la majoria
dels casos desapareix quan la per-
sona és fora de l’edifici uns dies. 

Andorra és un lloc sensible a la
mala qualitat de l’aire interior?
No, perquè l’entorn és molt favo-
rable. L’aire que respirem és, in-
discutiblement, molt més pur que
el d’una gran ciutat. Ara bé, amb
això no n’hi ha prou: els contami-
nants físics i químics continuen
existint. També tenim molta pols,
que és el vehicle on pugen els
bacteris per desplaçar-se. D’això
no ens n’escapem encara que
l’entorn sigui millor. 

Als domicilis particulars també
hi ha riscos?
Sí, però són menors. A casa s’o-
bren molt les finestres. També es
neteja sovint, i un o dos cops l’any
es fa neteja a fons. Tot això ajuda.
Per això, la contaminació en un
domicili és molt minsa en com-
paració amb la que hi pot haver
en un edifici públic.

P

FERNANDO GALINDO

“Si detectes olor d’humitat
en un edifici, hi haurà fongs”

>> La qualitat de l’aire en ambients tancats i els seus possibles riscos
Conscienciar els responsables hotelers de la importància de la qualitat ambiental a dins els edificis és

l’objectiu de la jornada que l’Aaqai ha organitzat per demà (9.30-13.30 h) a l’Espai Innovació, a Caldea.

prop
de

JORDI SALAZAR

Aquesta és la impressió que tinc
després de tot el procés de la su-
posada declaració unilateral d’in-
dependència de Catalunya : que
tot ha estat una pantomima, una
farsa. No em crec res de tot plegat,

a banda de les hòsties que varen
repartir alguns i a banda també de
manifestacions i comentaris aïllats
de persones que no estaven ben
bé al cas de tot, però que expressa-
ven sincerament els seus pensa-
ments. Parlo de la gent del carrer.
Després del discurs del president
de la Generalitat (una hora mes
tard del que estava previst), anun-
ciant una declaració d’indepen-
dència, per suspendre-la tot se-
guit. Després de les intervencions
dels altres grups polítics, teòrica-

ment sense saber el que diria an-
teriorment el president... De fet, ja
portaven tots el discurs preparat.
Tan sols vaig intuir un canvi de
discurs amb els membres de la
CUP. Sincerament, no em crec res
de tota aquesta història. Penso
que tot estava ja pactat, els discur-
sos ja estaven preparats, tot estava
ja convingut, res va agafar de sor-
presa ningú, ni tan sols els perio-
distes. Potser tan sols aquelles per-
sones que estaven al carrer
esperant quelcom i que es varen

trobar decebudes, passant de l’ale-
gria a la decepció en pocs segons.
No vull ni pretenc valorar la veritat
o no de tot plegat, de tot el procés,
de totes les manifestacions, de tots
els sentiments... Però tinc la im-
pressió que ha estat una presa de
pèl, una pantomima que no sé ben
bé on volien que arribés, però que
ja ha fet molt de mal a Catalunya, a
Espanya i també col·lateralment a
Andorra. En fi... haurem d’esperar
uns dies / mesos per veure com
acaba tot plegat.

la seca, 
la meca i... Pantomima

MIQUEL
CALSINA

18.10.17
C/Bonaventura Riberaygua, 39  

Telèfon: 877 477 Fax: 863 800  

Apartat de correus 2167, BP. 179
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Els hotels hauran de superar fins a 211 ítems per obtenir la classificació de 5
estrelles

Dijous, 19 de octubre de 2017
El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha
explicat aquest dijous al migdia més detalls
sobre la recent aprovada Llei general de
l'allotjament turístic. Per exemple, que els
hotels que vulguin obtenir la classificació de
cinc estrelles hauran de superar fins a 211
ítems, pels 133 que havien de passar fins ara.
També ha defensat que un d'aquests
elements (i que hauran de passar els hotels
de qualsevol estrella) tindrà en compte les
valoracions fetes per Internet dels clients.
Camp ha informat sobre aquests aspectes

davant els participants de la primera jornada Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers, on s'ha exposat
que la normativa actual andorrana és estricta pel que fa a les obligacions a complir, fet que garanteix que els
hotels ofereixen qualitat mediambiental, ha defensat el president de l'Associació d'AAQAI, organitzadora de
l'esdeveniment, Josep Sobrevias.    L'espai d'Innovació Andorra, a Caldea, ha acollit aquest dijous la jornada
Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers, en la qual hi ha participat (fent la darrera ponència), el ministre
de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp. Camp ha aprofitat per explicar aspectes que afecten als hotelers
dins la nova Llei general de l'allotjament turístic. Pel que fa als interiors dels establiments, tots els hotels,
siguin de la categoria que siguin, hauran de superar controls de neteja i servei, així com de conservació dels
equipaments. Aquests seran alguns dels ítems a tenir en compte per definir la categoria, és a dir les estrelles,
dels hotels. En el cas dels que vulguin obtenir la classificació de cinc estrelles hauran de superar fins a 211
ítems, pels 133 que havien de superar fins ara. Un increment que constata que la llei fa més estrictes els
controls, ha destacat el ministre, el que fa "pujar la qualitat mitjana del sector".     Un altre dels punts que
hauran de superar, en aquest cas, tots els hotels, és la bona valoració dels clients que s'hi allotgin. Una
valoració que es determinarà partint de diverses pàgines d'Internet, aspecte de control pioner ja que només
l'apliquen en l'actualitat Austràlia i el Regne Unit, ha explicat Camp. A més, ha informat que la nota mitjana
que es posa als 170 hotels d'Andorra al web Booking és d'un vuit.    Tots els aspectes relacionats amb els
controls i classificacions hoteleres s'aniran desenvolupant a través de reglaments de deriven de la llei recent
aprovada. Camp confia que aquests reglaments "estiguin tancats abans de final d'any".     D'altra banda, el

8 / 17



Bondia
https://www.bondia.ad/economia/els-hotels-hauran-de-superar-fins-211-items-obtenir-la-classificacio-de-5-estrelles

Dj, 19 de oct de 2017 19:52
Audiència: 1.990

VPE: 8

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 2

ministre ha celebrat que ara els hotels es poden permetre invertir més en aspectes de qualitat que fa uns
anys, i de fet considera que és indispensable "si volen ser competitius" i volen que els clients tornin. I els que
no inverteixen, es veuran obligats a fer-ho per llei, ha alertat.    Per la seva banda, el president d'AAQAI
(l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors), Josep Sobrevias, ha valorat de manera molt
positiva el desenvolupament de la jornada, que ha comptat amb la participació d'una cinquantena de persones.
Sobrevias ha assegurat que els hotels andorrans "estan molt ben preparats a nivell de qualitat ambiental
interior", i ho estan en part perquè el marc normatiu "és ampli en les obligacions que s'han de complir", per
tal de garantir qualitat de servei.    Finalment, i amb "una mica d'esforç i recursos", ha plantejat el president
d'AAQAI, es pot fer un pas més i certificar-se amb la norma UNE 171350 d'AENOR, de recent creació i que
s'ha presentat durant les jornades. De fet, com a acte final de l'esdeveniment, s'ha fet entrega de la primera
certificació de la norma des que es va posar en funcionament. S'han fet quatre avaluacions a hotels d'Espanya
i Andorra però només l'hotel Plaza del Principat les ha superat.
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Un moment de la jornada Qualitat ambiental en interiors d'edificis hotelers. / C.
G. (ANA)

Dijous, 19 de octubre de 2017
L'espai d'Innovació Andorra, a Caldea, ha
acollit aquest dijous la jornada Qualitat
ambiental en interiors d'edificis hotelers, en
la qual hi ha participat (fent la darrera
ponència), el ministre de Turisme i Medi
Ambient, Francesc Camp. Camp ha aprofitat
per explicar aspectes que afecten als hotelers
dins la nova Llei general de l'allotjament
turístic. Pel que fa als interiors dels
establiments, tots els hotels, siguin de la

categoria que siguin, hauran de superar controls de neteja i servei, així com de conservació dels equipaments.
Aquests seran alguns dels ítems a tenir en compte per definir la categoria, és a dir les estrelles, dels hotels.
En el cas dels que vulguin obtenir la classificació de cinc estrelles hauran de superar fins a 211 ítems, pels
133 que havien de superar fins ara. Un increment que constata que la llei fa més estrictes els controls, ha
destacat el ministre, el que fa "pujar la qualitat mitjana del sector".     Un altre dels punts que hauran de superar,
en aquest cas, tots els hotels, és la bona valoració dels clients que s'hi allotgin. Una valoració que es determinarà
partint de diverses pàgines d'Internet, aspecte de control pioner ja que només l'apliquen en l'actualitat Austràlia
i el Regne Unit, ha explicat Camp. A més, ha informat que la nota mitjana que es posa als 170 hotels d'Andorra
al web Booking és d'un vuit.    Tots els aspectes relacionats amb els controls i classificacions hoteleres s'aniran
desenvolupant a través de reglaments de deriven de la llei recent aprovada. Camp confia que aquests
reglaments "estiguin tancats abans de final d'any".     D'altra banda, el ministre ha celebrat que ara els hotels
es poden permetre invertir més en aspectes de qualitat que fa uns anys, i de fet considera que és indispensable
"si volen ser competitius" i volen que els clients tornin. I els que no inverteixen, es veuran obligats a fer-ho
per llei, ha alertat.    Per la seva banda, el president d'AAQAI (l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental
en Interiors), Josep Sobrevias, ha valorat de manera molt positiva el desenvolupament de la jornada, que ha
comptat amb la participació d'una cinquantena de persones. Sobrevias ha assegurat que els hotels andorrans
"estan molt ben preparats a nivell de qualitat ambiental interior", i ho estan en part perquè el marc normatiu
"és ampli en les obligacions que s'han de complir", per tal de garantir qualitat de servei.    Finalment, i amb
"una mica d'esforç i recursos", ha plantejat el president d'AAQAI, es pot fer un pas més i certificar-se amb la
norma UNE 171350 d'AENOR, de recent creació i que s'ha presentat durant les jornades. De fet, com a acte
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final de l'esdeveniment, s'ha fet entrega de la primera certificació de la norma des que es va posar en
funcionament. S'han fet quatre avaluacions a hotels d'Espanya i Andorra però només l'hotel Plaza del Principat
les ha superat.
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Els hotels hauran de superar fins a 211 ítems per obtenir la classificació de 5
estrelles

Dijous, 19 de octubre de 2017
L'espai d'Innovació Andorra, a Caldea, ha
acollit avui la jornada Qualitat ambiental en
interiors d'edificis hotelers, en la qual hi ha
participat (fent la darrera ponència), el
ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc
Camp. Camp ha aprofitat per explicar
aspectes que afecten als hotelers dins la nova
Llei general de l'allotjament turístic. Pel que
fa als interiors dels establiments, tots els
hotels, siguin de la categoria que siguin,
hauran de superar controls de neteja i servei,
així com de conservació dels equipaments.

Aquests seran alguns dels ítems a tenir en compte per definir la categoria, és a dir les estrelles, dels hotels.
En el cas dels que vulguin obtenir la classificació de cinc estrelles hauran de superar fins a 211 ítems, pels
133 que havien de superar fins ara. Un increment que constata que la llei fa més estrictes els controls, ha
destacat el ministre, el que fa "pujar la qualitat mitjana del sector".  Un altre dels punts que hauran de superar,
en aquest cas, tots els hotels, és la bona valoració dels clients que s'hi allotgin. Una valoració que es determinarà
partint de diverses pàgines d'Internet, aspecte de control pioner ja que només l'apliquen en l'actualitat Austràlia
i el Regne Unit, ha explicat Camp. A més, ha informat que la nota mitjana que es posa als 170 hotels d'Andorra
al web Booking és d'un vuit.  Tots els aspectes relacionats amb els controls i classificacions hoteleres s'aniran
desenvolupant a través de reglaments de deriven de la llei recent aprovada. Camp confia que aquests
reglaments "estiguin tancats abans de final d'any".   D'altra banda, el ministre ha celebrat que ara els hotels
es poden permetre invertir més en aspectes de qualitat que fa uns anys, i de fet considera que és indispensable
"si volen ser competitius" i volen que els clients tornin. I els que no inverteixen, es veuran obligats a fer-ho
per llei, ha alertat.  Per la seva banda, el president d'AAQAI (l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental
en Interiors), Josep Sobrevias, ha valorat de manera molt positiva el desenvolupament de la jornada, que ha
comptat amb la participació d'una cinquantena de persones. Sobrevias ha assegurat que els hotels andorrans
"estan molt ben preparats a nivell de qualitat ambiental interior", i ho estan en part perquè el marc normatiu
"és ampli en les obligacions que s'han de complir", per tal de garantir qualitat de servei.  Finalment, i amb
"una mica d'esforç i recursos", ha plantejat el president d'AAQAI, es pot fer un pas més i certificar-se amb la
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norma UNE 171350 d'AENOR, de recent creació i que s'ha presentat durant les jornades. De fet, com a acte
final de l'esdeveniment, s'ha fet entrega de la primera certificació de la norma des que es va posar en
funcionament. S'han fet quatre avaluacions a hotels d'Espanya i Andorra però només l'hotel Plaza del Principat
les ha superat.
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Més de 200 condicions per poder ser hotel de cinc estrelles

Dijous, 19 de octubre de 2017
L'espai d'Innovació Andorra, a Caldea, ha
acollit aquest dijous la jornada Qualitat
ambiental en interiors d'edificis hotelers, en
la qual hi ha participat (fent la darrera
ponència), el ministre de Turisme i Medi
Ambient, Francesc Camp. Camp ha aprofitat
per explicar aspectes que afecten als hotelers
dins la nova Llei general de l'allotjament
turístic. Pel que fa als interiors dels
establiments, tots els hotels, siguin de la

categoria que siguin, hauran de superar controls de neteja i servei, així com de conservació dels equipaments.
Aquests seran alguns dels ítems a tenir en compte per definir la categoria, és a dir les estrelles, dels hotels.
En el cas dels que vulguin obtenir la classificació de cinc estrelles hauran de superar fins a 211 ítems, pels
133 que havien de superar fins ara. Un increment que constata que la llei fa més estrictes els controls, ha
destacat el ministre, el que fa "pujar la qualitat mitjana del sector".     Un altre dels punts que hauran de superar,
en aquest cas, tots els hotels, és la bona valoració dels clients que s'hi allotgin. Una valoració que es determinarà
partint de diverses pàgines d'Internet, aspecte de control pioner ja que només l'apliquen en l'actualitat Austràlia
i el Regne Unit, ha explicat Camp. A més, ha informat que la nota mitjana que es posa als 170 hotels d'Andorra
al web Booking és d'un vuit.    Tots els aspectes relacionats amb els controls i classificacions hoteleres s'aniran
desenvolupant a través de reglaments de deriven de la llei recent aprovada. Camp confia que aquests
reglaments "estiguin tancats abans de final d'any".     D'altra banda, el ministre ha celebrat que ara els hotels
es poden permetre invertir més en aspectes de qualitat que fa uns anys, i de fet considera que és indispensable
"si volen ser competitius" i volen que els clients tornin. I els que no inverteixen, es veuran obligats a fer-ho
per llei, ha alertat.    Per la seva banda, el president d'AAQAI (l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental
en Interiors), Josep Sobrevias, ha valorat de manera molt positiva el desenvolupament de la jornada, que ha
comptat amb la participació d'una cinquantena de persones. Sobrevias ha assegurat que els hotels andorrans
"estan molt ben preparats a nivell de qualitat ambiental interior", i ho estan en part perquè el marc normatiu
"és ampli en les obligacions que s'han de complir", per tal de garantir qualitat de servei.    Finalment, i amb
"una mica d'esforç i recursos", ha plantejat el president d'AAQAI, es pot fer un pas més i certificar-se amb la
norma UNE 171350 d'AENOR, de recent creació i que s'ha presentat durant les jornades. De fet, com a acte
final de l'esdeveniment, s'ha fet entrega de la primera certificació de la norma des que es va posar en
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funcionament. S'han fet quatre avaluacions a hotels d'Espanya i Andorra però només l'hotel Plaza del Principat
les ha superat.
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El Plaza dAndorra la Vella esdevé el primer hotel de la península ibèrica en
acreditar un nivell ambiental excels

Dijous, 19 de octubre de 2017
Lestabliment rep una distinció -una
certificació dAENOR- en haver superat amb
nota les exigències que imposa la moderna
norma UNE 171350  Aquesta norma avalua
des de lestat higiènic de les instal·lacions com
fins a la temperatura, la humitat, la qualitat de
laire que shi respira, el nivell de soroll o els
productes de neteja usats   LHotel Plaza
dAndorra la Vella és el primer establiment
hoteler de la península ibèrica a qui es
reconeix la qualitat ambiental de les seves
dependències i serveis. Els responsables de
lhotel reben aquest dijous a lEspai Innovació

de Caldea la certificació AENOR per haver acreditat el nivell necessari que fixa la innovadora norma UNE
171350. La distinció es lliura en el marc duna jornada sobre Qualitat ambiental en interiors dedificis hotelers
que organitza lAssociació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors.    Durant mesos, lHotel Plaza
sha convertit en una mena de banc de proves i ha dut a terme un enorme i excels treball per tal de poder
acreditar que supera, i en alguna amb molt escreix, tots aquells paràmetres que fixa la norma internacional
que amb prou feines té un any de vida. La norma UNE 171350 avalua aspectes com lestat higiènic dinstal·
lacions com piscines i jacuzzis, la temperatura, la humitat, la qualitat de laire que shi respira, la presència de
partícules o microorganismes a laire, el soroll dinstal·lacions com els aires condicionats o la presència de
compostos químics o productes de neteja desaconsellables. A partir daquí, sobté informació real sobre les
condicions de lhotel i el situa en la seva posició dentre els hotels amb les mateixes estrelles (ja que les
exigències no són les mateixes per a cada categoria).    La superació de les exigències que imposa la norma
internacional ha estat deguda a un important treball dequip i a la consciència general dels professionals que
exerceixen a lestabliment que com més confort gaudeix lhoste i més gaudi global pot experimentar això també
reverteix positivament a lhora de treballar ja que les condicions també són molt millors i les sinergies entre
professionals i clients acaben generant un clima molt més agraït. ACTUA o el departament de Turisme del
Govern han estat presents i han impulsat també la jornada.
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L'Espai d'Innovació dedica una jornada a la qualitat ambiental dels
allotjaments turístics

Dijous, 19 de octubre de 2017

L'Espai d'Innovació de Caldea ha acollit una jornada de qualitat ambiental en interiors d'hotels a càrrec de
l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors.  Diverses conferències han destacat la
importància que té l'aplicació i millora dels aspectes ambientals en la gestió dels allotjaments turístics.  El
ministre de Turisme ha remarcat el valor d'aconseguir segells de qualitat per garantir la competitivitat dels
establiments. Coincidint amb la jornada s'ha presentat una nova normativa amb certificació, que un hotel ja
ha aconseguit.   Informa: Marc Guadilla  Imatge: Sergi Linares
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ministre ha celebrat que ara els hotels es poden permetre invertir més en aspectes de qualitat que fa uns
anys, i de fet considera que és indispensable "si volen ser competitius" i volen que els clients tornin. I els que
no inverteixen, es veuran obligats a fer-ho per llei, ha alertat.    Per la seva banda, el president d'AAQAI
(l'Associació Andorrana per a la Qualitat Ambiental en Interiors), Josep Sobrevias, ha valorat de manera molt
positiva el desenvolupament de la jornada, que ha comptat amb la participació d'una cinquantena de persones.
Sobrevias ha assegurat que els hotels andorrans "estan molt ben preparats a nivell de qualitat ambiental
interior", i ho estan en part perquè el marc normatiu "és ampli en les obligacions que s'han de complir", per
tal de garantir qualitat de servei.    Finalment, i amb "una mica d'esforç i recursos", ha plantejat el president
d'AAQAI, es pot fer un pas més i certificar-se amb la norma UNE 171350 d'AENOR, de recent creació i que
s'ha presentat durant les jornades. De fet, com a acte final de l'esdeveniment, s'ha fet entrega de la primera
certificació de la norma des que es va posar en funcionament. S'han fet quatre avaluacions a hotels d'Espanya
i Andorra però només l'hotel Plaza del Principat les ha superat.
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El Plaza, primer hotel a superar la nova normativa de qualitat ambiental

Jueves, 19 de octubre de 2017

Els establiments hotelers del Principat ja poden mesurar la seva qualitat de l'aire. Una iniciativa pionera, que
permetrà als clients saber si lhotel en el qual sallotgen té una ventilació i una filtració de laire correctes. LHotel
Plaza ha estat el primer a superar les inspeccions.   El procés per mesurar la qualitat de l'aire comença per
aspirar amb un aparell un volum d'aire determinat que recull les partícules en suspensió en una placa. Aquesta
s'incuba i posteriorment se n'extreuen els resultats per determinar la qualitat de l'ambient en els espais interiors,
explica la responsable de laboratori, Maria Serra.   Laire que respirem és ple de petites partícules contaminants,
imperceptibles a lull humà, però que comporten un problema mediambiental i sanitari que pot afectar la salut.
Una problemàtica que saccentua en espais interiors amb poca ventilació.Per això, explica la directora comercial
i de màrqueting de l'Hotel Plaza, Rosa Macià, "cada vegada hi ha més preocupació pel tema des dels
touroperadors i el client final".   Els contaminants microbians poden causar malalties infeccioses que ens
poden provocar mareigs, nàusees, irritació dulls, congestió, asma o picors. Símptomes, però, que no
acostumen a ser greus.   Informa: Hèctor Romance  Imatges: Kevin Ribeiro
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