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El concert de Julio Iglesias a l’Estadi Comunal 

    En les darreres dècades Andorra la Vella ha estat seu de nombrosos concerts de 

grups i cantants de renom. En bona part de les ocasions ha estat el Comú l’impulsor 

dels mateixos. A la dècada dels anys 80 i 90 del segle passat van actuar a la parròquia 

cantants i grups d’èxit com Mecano, El Último de la Fila o Ana Belén i Víctor Manuel. 

En aquest context destaca el concert d’un dels artistes de més repercussió mundial: 

Julio Iglesias. 
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    Andorra la Vella va ser el lloc triat com a inici de la gira del disc titulat Raíces i que va 

continuar per diverses regions de l’Estat Espanyol.  

 

Calendari i localitats de la gira. La Vanguardia_30 de juliol de 1989 

    El concert es va celebrar a l’Estadi Comunal el 29 de juliol de 1989 i el preu de les 

entrades oscil·lava entre les 3.000 i 7.000 de les antigues pessetes. Les xifres 

d’assistents del concert -segons les fonts- varien entre les 4.000 i 8.000 persones, vers 

les 70.000 persones que es van aplegar a l’estadi Santiago Bernabéu de Madrid, 

localitat en la qual es va culminar la gira i que representaven molt més de la població 

total del país. 



    Els mitjans de comunicació escrits del moment com Informacions, Poble Andorrà o 
Andorra 7 van fer el seguiment del concert que va generar tanta expectació. 
 

 

Actuació de Julio Iglesias_Poble Andorrà_Agost de 1989_ Biblioteca Nacional d'Andorra 

 

  

Andorra 7. Agost de 1989_Fons Biblioteca Nacional d’Andorra 



    Les cròniques mencionen les mesures de seguretat com si es tractés d’un cap d’Estat 

i que el públic va ser majoritàriament femení. 

 

Assistents  al concert de Julio Iglesias_Andorra 7_Agost de 1989. Fons Biblioteca Nacional d’Andorra 

   Actualment, el Comú d’Andorra la Vella segueix amenitzant les festes de la parròquia 

per a tots els públics, però sense deixar de banda els concerts estrella. En els darrers 

anys artistes com Alaska, Manuel Carrasco o David Bisbal han actuat a la capital. 

 

Concert de Fangoria a la Festa Major d'Andorra la Vella_06/08/2016. Foto: Tony Lara/Comú d'Andorra la Vella 

 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: arxiu@comuandorra.ad 
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