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Els estatges del F.C. Barcelona a Andorra la Vella  
 

Entre els anys 1983-1987 Andorra la Vella va ser focus d’atenció mediàtica dels mitjans 

de comunicació esportius, ja que va ser la seu dels estatges de pretemporada del 

primer equip de futbol del F.C.Barcelona. Les estades es duien a terme entre finals del 

mes de juliol i principis del mes d’agost coincidint amb la Festa major. L’Estadi 

Comunal va ser el camp d’entrenaments i l’equip s’allotjava en un hotel de la 

parròquia.  

 

Els jugadors a la plaça del Poble. Al centre de la imatge Nicolau Casaus i Bernd Schuster. A la dreta el cònsol 
Manel Pons. Any 1985 
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L’entrenador argentí César Luis Menotti (1983-1984) va ser qui va encetar les pre-

temporades a Andorra (aquesta va ser la més llarga) i, entre els jugadors, es trobava el 

fitxatge estrella, Diego Armando Maradona. El periodista Sícoris com a corresponsal 

del diari esportiu El Mundo Deportivo, a l’edició del 31 de juliol de 1983, explicava que 

el F.C. Barcelona estrenaria les instal·lacions de l’Estadi Comunal: “El complejo 

polideportivo, que se ha terminado y que será estrenado por los azulgrana, ha costado 

220 millones y es una obra que debe enorgullecer al deporte andorrano por su 

modernidad.”  

Portada del Mundo Deportivo_05-08-1983 

 

 



L’entrenador anglès Terry Venables (1984-1987) va continuar les estades a Andorra. A banda 

dels entrenaments es van poder veure els jugadors en actes, així com també es van fer 

encontres amistosos amb el F.C. Andorra, que aleshores militava a la segona divisió B de la lliga 

espanyola. 

 

Les alineacions d’inici del partit entre el F.C. Barcelona i el F.C. Andorra el dia de la festa major, el 6 
d’agost de 1986. 



 

 

 

 

L’ex-president Josep Lluís Núñez signant autògrafs 

a la porta d’entrada de l’Estadi Comunal. 

Gary Lineker a la gespa de l’Estadi Comunal. Sport_28-07-1986 

Les estades de l’equip professional de futbol van finalitzar amb 

l’arribada de Johan Cruyff com a entrenador l’any 1988. No 

obstant, la parròquia ha seguit acollint d’altres seccions de 

l’entitat. 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 

 

 

Dipòsit legal: AND. 583-2017 

mailto:arxiu@comuandorra.ad

