
                                                                                                                              

NOTA INFORMATIVA 
Encamp, 6 de març del 2020  
 

GRUP HIPER PAS INAUGURA  
EL PRIMER GRANIER & GO A ANDORRA 

 

Després de la bona acollida dels dos primers Bakery Coffee Granier al 
Pas de la Casa i a La Massana, Grup Hiper Pas ha inaugurat, el 
passat diumenge 1 de març, el primer Granier & Go a Andorra, un 
concepte modern d’autoservei. La seva àmplia i acurada carta combina 
tradició i innovació, amb una varietat de pans, una extensa gamma de 
productes de brioixeria dolça i salada, un abundant assortiment de 
begudes fredes i calentes i una selecció de plats preparats, amb la 
màxima qualitat i el millor preu, per fer un descans durant la jornada 
d’esquí. 

Situat a peu de pistes, a l’Avinguda d’Encamp, 27 (Edifici Canigó) del Pas de la Casa, l’establiment té 
120 m

2
, amb un total de 20 taules. La decoració combina elements nobles amb altres de moderns i 

compta amb una àmplia i confortable terrassa coberta i descoberta on els clients poden degustar els 
productes, alhora que gaudeixen de les espectaculars vistes a la muntanya. 

Amb la inauguració de Granier & Go ja són tres els establiments Granier al Principat, fruit de l’aliança 
comercial que el Grup manté amb aquesta empresa espanyola i que propiciarà l’obertura d’una xarxa de 
cafeteries i forns de pa artesà arreu del país. 

Un establiment d’autoservei innovador 

Granier & Go és un model d’establiment d’autoservei innovador per a tot tipus de públic que manté els 
obradors tradicionals de les fleques Granier, per disposar de pans i productes de brioxeria acabats de 
fer, juntament amb begudes i plats preparats, per emportar o menjar al mateix local, a qualsevol hora del 
dia.  

Enllaç per a descarregar imatges: https://photos.app.goo.gl/AdxfqMQiRGK2AWk5A 

 
Grup Hiper Pas  
Amb més de 40 anys d’història, és una empresa familiar andorrana que compta amb vint-i-dos establiments: la central de compres 
pròpia Mercacenter, tretze supermercats (JMM, La Cava, La Solana, Maximercat, Super Continent, Super Pas, cinc Hiper Pas i dos 
Eco) i set comerços especialitzats (a més dels tres espais Granier, dos Royal Cigar, un The Pretty Hair i un Merca Center Ski), tots 
ells repartits en diverses parròquies  d’Andorra. Entre altres negocis, la companyia assumeix la gestió del River Centre Comercial 
des de l’any 2002. https://www.hiperpas.com 
 
Granier  
Fundada l'any 2010 pel forner i empresari Juan Pedro Conde, en aquests deu anys, s'ha consolidat com un model de negoci de 
referència en el seu sector d'activitat, amb més de 350 establiments en tota Espanya. Granier treballa cada dia per conservar i 
promoure la proximitat i l’atenció personalitzada de la fleca tradicional. L’honestedat, el compromís i la professionalitat caracteritzen 
als forners que formen part de la gran família de Granier, convertint els establiments en un referent. https://pansgranier.com 

 

Per a més informació sobre el Grup Hiper Pas:   
Rosario Santa María  

+376 346 358    
rsantamaria@undatia.es 
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