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L’Estadi Comunal Joan Samarra Vila 

El creixement demogràfic d’Andorra experimentat durant la segona meitat del segle XX 

va provocar unes noves necessitats per a la població. Per exemple, en forma de serveis 

o infraestructures relacionades amb l’esport o l’oci. 

En aquest sentit, el Comú liderat per Joan Samarra Vila, cònsol major entre 1980 i 1983, 

va idear el projecte de construcció d’un complex esportiu pioner no només a Andorra la 

Vella sinó al país. Per això, el Comú actual ha decidit retre-li un homenatge batejant 

l’Estadi Comunal amb el nom del cònsol que en va ser l’impulsor. 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’estiu de 1982 es van dur a terme els treballs d’excavació, ompliment de terres 

i execució d’uns murs amb pedres i formigó. El Comú va adjudicar les obres per mitjà de 

subhasta concurs a través d’un acord de data 30 de juliol del 1982, mentre que l’acta de 

recepció definitiva dels treballs es va fer el 7 d’abril de 1983. 
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L’Estadi no només estava concebut com a camp de futbol i pista d’atletisme (a dia d’avui 

és l’única al país), si no com a un conjunt d’instal·lacions esportives amb vestidors que 

incloïa zones de llançament de pes, martell, javelina i disc, obstacles i fossats d’aigua. Es 

va instal·lar una pista poliesportiva descoberta, de terra especial  per a la pràctica 

d’hoquei, bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala. Així mateix es va fer un equipament 

d’hostaleria i l’habitatge del conserge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anivellament del camp. Any 1982.Fons Pere Canturri_Arxiu Comunal d'Andorra la Vella 



La inauguració de l’Estadi Comunal 

va ser d’alta volada: la nit del 14 

d’agost de 1983, el primer i el 

segon equip del Barça 

s’enfrontaven en un partit amb 

una assistència massiva de públic. 

Els contactes del cònsol  Samarra 

van possibilitar que el primer 

equip de futbol fes les estades de 

pretemporada a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. La instal·lació ha acollit no només 

una infinitat d’activitats esportives, sinó també cerimònies com les inauguracions dels 

Jocs dels Petits Estats d’Europa, grans concerts o activitats lúdiques i esportives.  

El pavelló cobert  
L’Estadi Comunal es va ampliar en una segona fase l’any 1988, amb la construcció d’un 

poliesportiu annex que es va fer realitat durant el mandat de Manel Pons, cònsol major 

d’Andorra la Vella entre 1984 i 1991. El complex esportiu oferia, a partir d’aquell 

moment, més serveis i la possibilitat de practicar esports a cobert, sense el condicionant 

de la climatologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a les obres del Poliesportiu cobert Agost 1987_Arxiu Comunal d’Andorra la Vella 



El pavelló, que es va inaugurar el juny de 1988, consta d’una pista poliesportiva coberta 

de 20 x 40 metres, amb una graderia per espectadors, que té les mides reglamentàries 

per a permetre la pràctica d’esports com l’handbol, el bàsquet, el futbol sala, el tennis, 

el voleibol i l’hoquei patins. Col·loquialment, se l’ha conegut com “la nevera” per les 

temperatures fresques d’un pavelló el paviment del qual va ser inicialment de rajola i 

posteriorment de parquet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Pavelló cobert es va inaugurar el 22 de juny de 1988 
 



L’Estadi Comunal segueix sent actualment un espai viu i dinàmic, molt utilitzat 

tant pels ciutadans de la parròquia com de la resta del país. De fet, a dia d’avui, 

continua sent l’única pista d’atletisme del Principat.  

 

Durant aquest estiu, a més, s’hi ha instal·lat un aquaparc lúdic per tal de suplir 

l’absència de la piscina exterior dels Serradells -que no ha pogut obrir arran de 

l’incendi del novembre de l’any passat-. 

El Comú d’Andorra la Vella en reconeixement a la tasca de Joan Samarra Vila va 
rebatejar l’Estadi Comunal amb el seu nom el 24 de juny d’enguany. 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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Inauguració dels Jocs dels Petits Estats d'Europa_25 de maig de 1991 


