
EECONOMIAAS’OFERIRAN UNA VINTENA D’HABITATGES D’ALT ESTÀNDING I HI HAURÀ RESTAURANTS ‘PREMIUM’ I ZONES D’OCI

El projecte del complex que in-
clou un casino gestionat per l’em-
presa espanyola Cirsa preveu una
inversió de més de 150 milions
d’euros i la part no-gamig (no
destinada al joc) hi té un pes molt
important. La iniciativa, segons
les fonts consultades, té com a
gran atracció la creació d’un edi-
fici singular la concepció del qual
ha estat encarregada al despatx
d’arquitectura Foster and Part-
ners. La ubicació del complex és
el Clot d’Emprivat, just al costat
d’Illa Carlemany, en un terreny
actualment descampat que con-
necta amb la rotonda de la Dama
de Gel. Aquesta ubicació es troba
just a la frontera interparroquial i
tan sols hi ha un dubte pel que fa
a la vorera, ja que la d’enfront ja
pertany a Andorra la Vella. Les
mateixes fonts van ressaltar que
es tracta d’un terreny que actual-
ment no té cap ús i per tant la
construcció no afectaria ni les zo-
nes d’aparcament ni els parcs que
té el comú d’Escaldes a la zona, i
que en ser de privats són suscep-
tibles d’acollir en el futur alguna
nova construcció.

El complex es caracteritza per
incloure múltiples ofertes més
enllà del casino, que a efectes re-
als té un impacte limitat, segons
les fonts consultades, ja que dels
més de 150 milions d’euros en
què està previst tot el complex
n’hi ha uns 140 que estaran desti-
nats a totes les activitats que no
són el casino. Entre l’oferta que
acollirà el complex hi haurà una
vintena de pisos d’alt estànding,
un hotel de 5 estrelles, una gale-
ria de botigues premium, un res-
taurant de prestigi internacional,
una zona de bars, una sala de
concerts i activitats i una terrassa
a l’aire lliure on s’oferiria música
en directe. 

TRES PLANTES

El projecte de l’edifici singular,
per a ús exclusiu del casino,
comptaria amb 2.500 metres
quadrats distribuïts en tres plan-
tes. També tindria un aparca-
ment subterrani i espais per al
personal amb prop de 5.000 me-
tres quadrats. L’objectiu és que si
la proposta guanya el concurs la

sala de joc estaria en funciona-
ment el 2020. El projecte és una
aliança entre empresaris i propie-
taris andorrans i el grup espanyol
especialista en joc Cirsa. El con-
glomerat creat per presentar l’o-
ferta també ha posat damunt de
la taula un projecte paral·lel, molt
menys ambiciós i que estaria si-
tuat en un espai de Caldea. En
aquest cas, a banda del casino, hi
hauria un restaurant premium,
bars i sales per a esdeveniments.
Aquest pla B que s’ofereix al co-
mitè que ha d’elegir guanyador
podria obrir les portes aquest
mateix any, ja que les obres són
tan sols de construcció interna i
tot estaria ubicat en plantes del
termolúdic. 

La quantitat de treballadors no
s’ha especificat, però es tractaria
d’un nombre molt alt, en el pro-
jecte gran, ja que en farien falta
molts centenars per a la cons-
trucció de tot el complex al Clot
d’Emprivat, i al mateix temps se’n
crearien centenars més per a tots
els negocis que es generarien al
complex i per al casino.

RICARD POY

Andorra la Vella

El complex de Cirsa per al casino
preveu invertir més de 150 milions
L’obra es faria al Clot d’Emprivat, on hi hauria un edifici singular dissenyat per Norman Foster, un hotel de
5 estrelles, un espai de botigues de luxe, sala de concerts i sala de jocSlEl casino en seria una petita part
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Nacional

Norman Foster (Manchester, 1 de
juny del 1935) és un arquitecte
britànic. Ha estat guardonat amb
el premi Pritzker el 1991 i el pre-
mi Príncep d’Astúries de les Arts
el 2009. En més de quaranta
anys de carrera és un dels arqui-
tectes amb edificis més impor-
tants en l’àmbit mundial. L’obra
més propera és la torre de Collse-
rola, a Barcelona, però té prop
d’una cinquantena de treballs
amb edificis o infraestructures de
prestigi. Tres dels treballs més
significatius són la torre Swiss, a
Londres, que és un gratacel de
180 metres d’alçada i d’aspecte
avantguardista, estructura corba i
recobert de vidre. Un altre edifici
paradigmàtic és el City Hall de la
capital britànica, que té com a as-
pecte original que es va construir
sobre la base de l’objectiu d’estal-

vi energètic, obtingut amb una es-
tructura que busca que entri el
màxim de llum en tots els espais.
També la torre Hearst, de 182 me-
tros d’alçada, integrada sobre un
edifici del 1928 del qual només
es conserva la façana.

Norman Foster és un dels arquitectes
més prestigiosos en l’àmbit mundial

Cirsa Gaming Corporation “és
un dels líders mundials en l’acti-
vitat del joc i oci i la primera
companyia espanyola del sec-
tor”, segons el comunicat de
l’empresa. Compta amb 17.000
empleats a Espanya, Itàlia i Lla-
tinoamèrica. La seva oferta està
composta per 180 casinos, més
de 39.000 màquines recreati-
ves, 68 sales de bingo, 165 sa-
lons de joc, 2.000 punts d’apos-
tes esportives, 3.125 terminals
de loteries i 2.566 terminals de
videoloteries a Itàlia. La com-
panyia valora altres projectes
d’inversió que compleixin uns ri-
gorosos estàndards interns que
en garanteixin la sostenibilitat a
llarg termini, permetin crear ocu-
pació estable i desenvolupar
econòmicament l’entorn en què
s’ubiquen. 

El principal grup
espanyol de joc


