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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
-  Missió: La UE Sant Julià és un equip històric del futbol andorrà 

afiançat en la part noble de la classificació amb un projecte sòlid. 

- Visió: Ser l’equip de referència del futbol nacional, atraient jugadors 
contrastats y joves talents per al primer equip i el filial amb l'objectiu 
de competir por tots els títols cada temporada. Adquirir experiència a 

les competicions continentals (Champions i Europa League) y tenir 
una presència més gran en el futbol europeu. 

- Valors: esportivitat, lleialtat, respecte, compromís, disciplina, 
caràcter, sentit de pertinença, esperit i mentalitat competitiva.



HISTÒRIA DEL CLUB

La UE Sant Julià es va fundar l’any 1982. El club lauredià disputa la Lliga Multisegur, que és la Primera Divisió 
del país, i mai ha perdut la condició d’equip de la màxima categoria.  

En el seu palmarès, destaquen dos títols de lliga, cinc Copes Constitució y sis Supercopes d’Andorra. A més, el 
Sant Julià ha participat en 15 edicions de competicions europees, havent disputat rondes classificatòries i 
preliminars de la Lliga de Campions, la Copa de la UEFA, l’Europa League y la Copa Intertoto.

Imatge de la temporada 2020/21



Residència

Allotjament en Hotel *** 
38 habitacions amb WC privat 

WiFi, TV 
Aparcament 

Ubicat a 600m dels camps d’entrenament

Hotel HabitacionsLobby



Sala de rehabilitació

Menjador

Sala multifunció

Recepció



GIMNÀS

Imatge del gimnàs El gimnàs compta amb 450m2 i la més avançada 
tecnologia en màquines

Els jugadors entrenen a Princiesport





CAMPS D’ENTRENAMENT

Borda Mateu (habitual) Partit a la Borda Mateu



Camp de La Massana Aquesta instal·lació destaca per la seva gespa 
amb calefacció



ESTADI NACIONAL

Alguns partits, com la final de Copa, es juguen aquí Vista aèria de l’Estadi Nacional



serveis
- Allotjament compartit (de 2 a 4 persones) 
- Menjar (esmorzar, dinar i sopar) 
- Bugaderia 
- Gimnàs i piscina 
- Preparació física 
- Doble sessió d’entrenament diari 
- Entrenaments personalitzats 
- Tecnificació de porters i jugadors 
- Entrenament amb aplicació de noves tecnologies



- Roba d’entrenament 
- Roba de passeig 
- Roba de joc 
- Assistència mèdica 
- Transport al centre mèdic 
- Gestió d’emergències i assegurança d’accidents 
- Assistència telefònica del club 24 hores 
- Possibilitat d’estudis universitaris o cursos 

específics: anglès, informàtica…



COMPETICIONS

LLIGA MULTISEGUR - Primera Divisió 

LLIGA UNIDA - Segona Divisió 

COPA CONSTITUCIÓ  - Copa del país 

CLASSIFICACIÓ EUROPEA - Criteris



LLIGA MULTISEGUR  
I LLIGA UNIDA

Les lligues es composen de vuit equips en Primera i vuit en Segona. Els 
vuit equips de Primera, on competeix la UE Sant Julià, juguen una fase 
regular. Més endavant, els quatre primers accedeixen al play-off  pel títol 
i els quatre restants al play-off  per la permanència. 
Tots els equips acumulen els punts de la fase regular en el play-off, que 
consisteix en dues voltes de competició, sols contra els rivals del teu 
mateix play-off. 
Quan acaben els play-offs, el primer classificat és campió, l’últim baixa 
directament i el setè juga una eliminatòria contra el segon classificat de 
la Lliga Unida.



COPA CONSTITUCIÓ

Competeixen els equips de Primera i Segona Divisió. Comença amb una 
fase prèvia eliminatòria que dóna accés als quarts de final, on 
s'incorporen els quatre millor classificats de Primera Divisió, en 
eliminatòries directes fins a la final. El campió de la Copa juga la 
Supercopa contra el campió de la Lliga, com a colofó de la temporada 
del futbol nacional.



CLASSIFICACIÓ EUROPEA

CAMPIÓ DE LLIGA - Fase preliminar de Champions League 

SEGON EN LLIGA - Fase preliminar d’Europa League 

CAMPIÓ DE COPA - Fase preliminar d’Europa League 

*Si els dos primers en Lliga arriben a la final de Copa, el tercer classificat també accediria a 
l’Europa League



ANDORRA
Ubicació 

Idioma 

Connexions 

Seguretat 

Llocs per a visitar 

Esdeveniments esportius de rellevància mundial  

Sant Julià de Lòria



UBICACIÓ

Andorra és un principat situat entre Espanya i França que compta amb una  
mica menys de 80.000 habitants i està envoltat per muntanyes.

Ubicació d’Andorra Andorra en Europa



IDIOMA

L'idioma oficial a Andorra és el català. No obstant això, l'espanyol és 
l'idioma més parlat. A causa de la gran quantitat de turisme, motor 
econòmic de país, t'atendran en els comerços en diversos idiomes, com 
l'espanyol, francès i anglès. Andorra és un país cosmopolita.



CONNEXIONS

AÈRIES 
Aeroport de Barcelona: 3 hores 

Aeroport de Toulouse: 3 hores y mitja 
Aeroport de Madrid: 5 hores 

TERRESTRES 
Autobusos a Barcelona i Toulouse 

* L’hotel està a 5 minuts en cotxe de l’estació d’autobusos



ANDORRA: TOP 5 MUNDIAL 
EN SEGURETAT CIUTADANA

Andorra és el cinquè país del rànquing mundial de seguretat 
ciutadana, segons l'Índex Global de la Pau 

El país s'ha convertit en el lloc de residència de moltíssimes 
persones rellevants en l'àmbit professional, esportiu i social



LLOCS PER A VISITAR

Llacs. Foto: Tristaina Estacions d’esquí. Foto: Grandvalira



LLOCS PER A VISITAR

Miradors. Foto: Roc del Quer Rutes de senderisme. Foto: Vall d’Incles



Vista aèria d’Andorra



ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
DE RELLEVÀNCIA MUNDIAL

Andorra és l’únic país del món amb  
cinc proves Ironman en un any 

- Mundial de Triatló d’Hivern 
- Andorra 21 Ports (ciclisme de carretera) 
- Trail 100 Andorra-Pyrénées 
- Andorra MTB Classic Pyrénées 
- Ironman 70.3



Etapes del tour de França i la 
volta a Espanya



PROVA DEL MUNDIAL  
D’X-TRIAL



PROVA DE LA COPA DEL MÓN 
D’ESQUÍ DE MUNTANYA



FASES CLASSIFICATÒRIES 
DE LA SELECCIÓ



MORABANC ANDORRA A LA 
LLIGA ACB I L’EUROCUP



SANT JULIÀ DE LÒRIA
Andorra es divideix en set parròquies. El club representa la parròquia de Sant 

Julià de Lòria, situada al sud de país.

Mapa de les parròquies d’Andorra



LLOCS PER A VISITAR EN 
SANT JULIÀ DE LÒRIA

Naturlandia Jardins de Juberri

I molts més…



Y tu, ¿t’atreveixes a lluitar 
pel teu somni amb nosaltres?

VINE A DEFENSAR EL NOSTRE 
ESCUT


