Unió Esportiva Santa Coloma
Av. Santa Coloma, 65, 2n 1a
AD500, Andorra la Vella
ANDORRA

Andorra la Vella, 6 d'abril del 2022
Estimats/des auditors/es,
A continuació intentarem fer una breu explicació de la situació actual i de les perspectives de
futur de la Unió Esportiva Santa Coloma.
El nostre Club de futbol és una institució esportiva amb 37 anys d'història i durant la seva breu
vida, sempre ha conservat i promogut uns valors esportius que l'han fet créixer i evolucionar de
forma continuada. Actualment podem dir que és el Club de la Lliga Nacional amb la millor
estructura, formant part de la nostra institució 17 equips de futbol, més de 240 futbolistes i més
de 25 professionals de l'esport amb titulacions esportives al càrrec dels entrenaments i la
coordinació esportiva de l'entitat. Arribant a tenir equips des de categoria Baby (4-5 anys), fins a
la categoria Veterans (+35 anys), passant per totes les categories i edats, i també tenint equips
femenins. A la vegada, mantenim projectes de categoria Sènior (+18 anys), en els que el
rendiment esportiu i competitiu ja és més exigent, tant al món del futbol com del futbol sala.
La nostra Escola de Futbol és l'orgull de la nostra institució. Durant aquesta temporada, la 20212022, els nostres equips de base s'han endut més del 60% dels títols del país, però lluny de
promoure la victòria per sobre de la tramesa de valors positius de l'esport, els nostres
entrenadors especialitzats en formació esportiva treballen cada setmana per poder formar
persones i ensenyar els millors principis i valors de l'esport, com el respecte, la companyonia o
l'esperit de superació col·lectiva. Evidentment, el nostre Club seguirà mantenint aquest objectiu
la propera temporada, per sobre de tot, intentant continuar amb la dinàmica de creixement
positiva en la que es troba immersa la nostra Escola de Futbol.
No és cap secret que la nostra institució està patint canvis durant les darreres temporades. La
evolució del futbol nacional a Andorra fa que els projectes familiars amb pressupostos limitats i
els planters formats únicament per jugadors, entrenadors i treballadors del Principat, quedin
relegats a jugar a la Segona Divisió d'Andorra o directament es vegin obligats a desaparèixer. És
per aquest motiu que la Junta Directiva del Club es troba en un procés de canvi, que a la seva
vegada està canviant el nostre Club a tots els nivells. La professionalització de l'estructura
esportiva del Club és una evidència i la combinació entre el producte nacional i l'estranger a
nivell de capital econòmic i de treballadors està fent que el Club segueixi creixent i assolint
objectius que les darreres temporades quedaven lluny de la nostra realitat.
De cara a la propera temporada, el nostre Club seguirà treballant pel benestar social que
comporta el fet de formar joves futbolistes, treballant des de la base amb tots els nens i nenes
que vulguin gaudir de l'esport, independentment del seu nivell esportiu o la seva situació
econòmica o social. Per aquest motiu, els nostres monitors i el Coordinador de l'Escola de
Futbol continuaran col·laborant amb la Federació Andorrana de Futbol i el Departament
d'Esports del Comú d'Andorra la Vella per seguir treballant en l'àmbit esportiu i formatiu de

més de 180 joves del país i organitzant entrenaments setmanals, competicions els caps de
setmana i campus esportius de Futbol durant totes les vacances escolars de l'any (Estiu, Tots
Sants, Nadal, Carnestoltes i Setmana Santa).
De la mateixa manera que el nostre Club s'ha vist obligat a millorar les seves prestacions
esportives, també ens hem vist obligats a millorar les nostres prestacions econòmiques. És per
això que els actuals gestors del Club han col·laborat amb empreses estrangeres i nacionals a
nivell de patrocini i a canvi d'aportacions econòmiques. Durant la propera temporada,
treballarem per seguir mantenint diferents col·laboracions amb entitats externes i així poder
seguir mantenint la rendibilitat econòmica de la nostra institució.
Val a dir, que aquesta temporada està anant bé a nivell esportiu, sobretot per la Escola de
Futbol. Però cal remarcar que el nostre Primer Equip de futbol, actualment es troba en segona
posició a la taula de classificació a falta de 6 partits per acabar la temporada. Si el nostre Primer
Equip aconseguís mantenir aquesta segona plaça o pogués assolir la primera plaça del
campionat, la rendibilitat econòmica del Club passaria directament per la subvenció esportiva
que rebria el Club de mans de la UEFA després de classificar-se i jugar en competicions
europees (Europa League, Conference League o Champions League).
A nivell del nostre planter de professionals, tant a nivell d'equip tècnic com a nivell de jugadors,
cal tenir en compte que l'esport és un món amb constant canvi i evolució, i és per això, que tot i
que la prioritat del Club sempre serà la de mantenir la mateixa estructura que ha funcionat tant
bé durant aquesta temporada, el nostre planter pot veure's sotmès a nombrosos canvis. Els
jugadors de futbol, tant nacionals com estrangers i que acostumen a passar per la nostra lliga,
signen contractes d'una temporada, i tot i que la nostra intenció serà la de renovar els contractes
a la gran majoria, la decisió no dependrà únicament de nosaltres.
Per acabar, l'objectiu del Club sempre serà seguir creixent, reduint despeses, augmentant els
ingressos i buscant la rendibilitat d'una estructura, que de no obtenir bons resultats esportius a
nivell de categories sènior, es fa molt difícil de gestionar i equilibrar. Tot i així, el nostre grup
de treballadors, els nostres directius i la petita massa social que forma la entitat, mai pararà de
col·laborar i treballar per seguir endavant, adaptant-nos a nous horitzons més modestos, si és
necessari.

Atentament,

Boris Antón
Secretari General
UE Santa Coloma

