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Cronologia

• Agost del 2009
– Diagnosi general de l’edifici
– Elaboració documentació gràfica (plànols)

– Elaboració del projecte de la intervenció
d'urgència de l'edifici de Ràdio Andorra per al 
pressupost 2010



Estat del sostre



• Agost del 2009:
El Ministeri d’Educació i Cultura va traslladar la 
documentació de valor que podia estar en perill 
a un dipòsit de l’Arxiu Nacional d’Andorra
– 199.000 discs de les dècades 60, 70 i 80 
– altra documentació en paper que va quedar a l’emissora i que, 

probablement, havia estat traslladada de l’emissora a Andorra la 
Vella 

Això comporta uns treballs posteriors d’inventari que s’estan duent 
a terme a l’Arxiu Nacional d’Andorra



• Agost 2010:
– Inici fase d’actualització de dades

• Documentació etnogràfica i històrica
Entrevistes a tècnics coneixedors de la Ràdio



• Setembre del 2010:
– Neteja planta 1a: tècnics de Suport i de Patrimoni

• Selecció d’objectes que es volen preservar
• Llençar la brossa acumulada
• Preservar material tècnic in situ per no disgregar el fons i per 

facilitar el coneixement per inventariar-lo

Això comporta uns treballs posteriors d’inventari
Per inventariar el material tècnic necessitem assessorament dels 

tècnics coneixedors de la Ràdio 



Neteja 1a planta

Abans Després



Abans Després



Abans Després



Abans Després
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• Actualment als terrenys del voltant de 
l'edifici s'està treballant en la 5a fase de 
l'obra anomenada "EIXAMPLA I 
RECTIFICACIÓ DE LA CG -2, TRAM: 
URBANITZACIÓ VALIRA NOVA –
CRUÏLLA DESVIACIÓ D’ENCAMP "



•Obra MOT:
“Eixampla i rectificació de la CG-2, Tram: Urbanitza ció Valira Nova-

cruïlla desviació Encamp”

Coordinació amb el Ministeri d’Educació i Cultura per a 
l’adequació de l’estat final de l’entorn de Ràdio Andorra 

Restitució a l’estat original del terreny afectat 

Coordinació amb el Ministeri d’Educació i Cultura per a 
l’adequació de l’estat final de l’entorn de Ràdio Andorra 

Restitució a l’estat original del terreny afectat 

El camí d’accés queda afectat per l’obra:
Es farà una rampa provisional d’accés per permetre el 
bon desenvolupament de les obres i habilitar un accés 

rodat a l’edifici. 
L’accés definitiu es restituirà al final de l’obra.

El camí d’accés queda afectat per l’obra:
Es farà una rampa provisional d’accés per permetre el 
bon desenvolupament de les obres i habilitar un accés 

rodat a l’edifici. 
L’accés definitiu es restituirà al final de l’obra.

•Obra MEC:
“Intervenció d’urgència a l’edifici de Ràdio 

Andorra”


