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Per què va néixer?
La revista The Esport va néixer pel buit informatiu que existeix en la premsa andorra-
na, en no disposar de més espai per cobrir la gran quantitat de notícies esportives
que generen les federacions i clubs del país. També al mateix temps se’ls dóna el con-
trol de la informació perquè puguin informar sense cap tipus de retallada deguda a
interessos econòmics (promoció de la base, esportistes d’elit, campanyes de captació
de socis, esdeveniments, etc). Així, la junta de la Federació Andorrana de Taekwondo
va reunir-se el 2009 per crear el primer informatiu d’aquesta mena al Principat d’An-
dorra.

Com es va desenvolupar el projecte inicial?
La idea principal va ser crear una revista d’arts marcials a través de la Federació Andor-
rana de Taekwondo, però de seguida altres esports es van interessar pel projecte i
vàrem publicar el primer número com la revista de l’esport individual. Molt aviat vàrem
tenir interès per esports d’equip, i atès que no es contradeien amb els nostres objec-
tius, no vàrem tenir cap inconvenient per acceptar-hi qualsevol activitat esportiva del
país. 

Història de la revista; creixement
El primer número de la revista va ser el juliol del 2009, amb 12 pàgines. Sempre hem
tingut un creixement ascendent i hem tingut molts obstacles de tot tipus (legals, eco-
nòmics, d’organització, edició, distribució, polítics, etc.) a pesar del nostre caràcter
no lucratiu i amb una labor social i esportiva constatada pels milers de lectors que
donen suport a la revista i la segueixen cada número. Mai no hem decaigut ni hem
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deixat de creure en l’ideal pel qual la Federació Andorrana de Taekwondo ha creat la
revista, i per aquests ideals seguim treballant per a tots els nostres lectors i amb l’o-
bligació de seguir donant un servei social que no dóna ningú al país.
El dret i el deure de comunicar
Els responsables de les federacions nacionals esportives d’Andorra tenim el compro-
mís i l’obligació de fer arribar a la població andorrana la informació esportiva i pro-
moure l’esport així com la seva pràctica. Les administracions haurien de facilitar ajuts
perquè es duguin a terme aquests projectes de comunicació social i esportius gratuïts
i sense ànim de lucre. Hem demostrat que és molt necessari i que es compleix una
labor social esportiva molt important.
Repercussió d’una comunicació esportiva de qualitat
La revista The Esport ha omplert un buit informatiu a escala nacional i arribem a totes
les escoles, centres esportius i d’oci, a més a més d’administracions, centres mèdics i
centres comercials. També arriba la nostra publicació a la Seu d’Urgell i a Barcelona;
d’aquesta manera hem donat a conèixer l’esport andorrà de moltes federacions i
clubs. El resultat és incalculable, en estimar que arribem a més de 50.000 lectors, i
amb aquests resultats es veuen coberts els objectius de promoció del nostre esport i
la vida sana a Andorra i fora de les nostres fronteres. El resultat és molt positiu.

OBJECTIUS PRINCIPALS 
*Oferir a la societat andorrana la informació completa de l’es-
port 
* Promocionar i potenciar millor els esports individuals
* Crear noves fonts d’ingressos per a l’esport
* Crear estrelles esportives i donar models a la nostra base
* Implicar més la societat i els nens amb l’esport andorrà 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENT
* Magazín mensual
* 64 pàgines, 29x21, en color, alta qualitat
* Maquetació, redacció, edició, fotografia, distribu-
ció i comercials amb experiència
* Finançament bàsic de funcionament
* Disseny i impressió per professionals
* 10.000 exemplars gratuïts
* Cada pàgina pertany a una federació o club
* Servei de foto per professionals
* Projecte esportiu sense ànim de lucre
* Molt bona repercussió en l’àmbit social i esportiu 
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GRUP INICIAL I
Federació de Taekwondo (organitzador
del projecte i responsable legal Copy-
right)
Karate Club Shotokan
Judo Club Hantei
Patinatge Club Andorra
Federació Andorrana de Kungfu
Gimnàstica Rítmica Club Serradells
Gimnàstica Artística Club Serradells
Federació Andorrana d’Esquí
Departament d’Esports del comú d’An-
dorra la Vella i del comú de Sant Julià de Lòria
Vitalsport, Medicina Esportiva
Gimnàs Fit

Privilegis del grup esportiu (semestre-any)
- Preu de la pàgina especial
- Servei de fotos i fotògrafs al servei del grup I
- Preu de cost permanent
- Assessorament i idees en redacció i articles
- Espai i millors pàgines garantides per al grup I  
- Possibilitat de fer pòsters o promocions especials
- Contacte amb federacions veïnes per a intercanvi de
material informatiu 
- Tota activitat gestiona la seva publicitat i els seus preus

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ
A les escoles d’Andorra, als comuns, a les oficines d’in-
formació, als centres mèdics, als centres esportius,
quioscs/llibreries, biblioteques, centres de salut públics,
centres mèdics privats, comerços, centres d’oci, bars i
discoteques
En punts estratègics al carrer 
Distribució a tot Andorra per NA Grup
Centre Comercial Castelldefels - restaurants
La Seu d’Urgell
CAR - FNAC - Maremàgnum, a Barcelona

Disseny i imatge atractiva 



Esquema de les pàgines:
Notícies
Reportatges
Promocions
Entrevistes
Estudis
Campionats
Publicitat

RESULTATS DESPRÉS DE 27 MESOS 
(vessant econòmic, social i esportiu)

* Futur de la revista The Esport : hi ha dificultats legals,
atès que legalment una federació no pot publicar infor-
mació d’altres federacions; econòmiques i humanes 
* És important el treball altruista, base del funcionament
de la revista 
* I també és important la comunicació esportiva federa-
tiva per al desenvolupament intern, per la seva reper-
cussió social tant en infants com en adults, per la pro-
moció dels nostres esportistes, que també és promoció
del nostre país. La revista n’és un motor directe  i indi-
recte.
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