
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES  ANY 2018 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES  

34è Cicle de conferències: 550 anys de la mort de Gutenberg i 50 anys del primer 

trasplantament de cor 

Amb el suport del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú d’Andorra la Vella 

 
Dilluns 5  de març del 2018 
Conferència 
La vinya a Andorra. La vinya a Andorra: les evolucions climàtiques i econòmiques, l'arribada de nous 
cultius i la transformació de la producció entre els segles XII i XIX  
A càrrec d’Alan Ward i Koeck, enginyer en informàtica, llicenciat en estudis d’Àsia oriental, màster en 
programari lliure, bàtxelor en dret, màster en fiscalitat i doctor en Societat de la informació i del 
coneixement. És professor d’informàtica i d’electrònica al centre de batxillerat de l’Escola Andorrana. 

A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 
Vella. 

 
Dilluns 19 de març del 2018 
Conferència 
La vida teatral a Andorra de 1900 a 1970 
A càrrec de Fabiola Sofia Masegosa i Gayo, doctora en filologia, traductora jurada  i professora   

Inclourà la representació de l’escena primera del segon acte de la comèdia pastoral En terres d’Andorra, de 
Jacint Martisella i Pobla, realitzada per Mateu Bracque i Vendrell i Carlota Sierra i Mora, alumnes del grup de 
joves de l’Aula de teatre del Comú d’Andorra la Vella, dirigit per Gemma Garcia Figuera.  
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 
Vella 
 

Dissabte 28 d’abril del 2018 
Conferència 
La censura en el còmic. Els límits de l’humor 
A càrrec de Jordi Coll i Herbst, editor de la revista Amaniaco, i L’Avi (Lluís Recasens i Selma), dibuixant 

il·lustrador i guionista de la sèrie Hospital Central a Amaniaco i a El Papus, entre altres.     
En la 22a edició de la Massana Còmic. 
A les 6 de la tarda a la sala la Closeta, la Massana. 

 
Divendres 11  de maig del 2018 
Taula rodona 
Què pot fer Andorra pels refugiats?  
A càrrec de: Xavier Espot i Zamora, ministre d’Afers Socials, Interior i Justícia; Mossèn Ramon Rossell i Serra, 
AINA; Maria Creixell i Morera, Obrim-los! Obrim-les!; Abdoul Khadre Diop, Africand; Anna Hernàndez i Bacardit, 
metgessa cooperant; Jordi Llansó i Baltiérrez, Creu Roja; Berta Esteve i Mach, estudiant de periodisme. 

Coordina: Ramon Tena i Pera, mediador.   
Presentació del curtmetratge: “Amer, testimoni d’un refugiat”, de Berta Esteve; i del documental d’Anna 
Hernàndez sobre la seva experiència a OpenArms. 
Dins la setmana de celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural que organitza el departament de Cultura 

i Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella. 
A les 7 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 

Vella. Amb el suport de Crèdit Andorrà. 
 
Dissabte 12 de maig del 2018 
Festa de la Diversitat Cultural 
A la plaça Guillemó, Andorra la Vella, per tot el dia 
 
Dimarts 22 de maig del 2018 

Conferència 
Porta't bé amb els teus veïns. Xarxes personals dels emprenedors immigrants a Andorra  
A càrrec de Judith Pampalona Tarrés, doctora Cum Laude  en antropologia social i cultural, investigadora 
independent i col·laboradora al grup de recerca GRAFO de la UAB, i professora.   
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 

Vella. 
 

Divendres 25 de maig del 2018 
Conferència 
L’obra del P. Cebrià Baraut, llavor i model per a futurs estudis sobre la història cultural del Bisbat 
d’Urgell  
A càrrec de Jesús Alturo i Perucho, catedràtic de Paleografia, de Codicologia i de Diplomàtica del Departament 
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana a la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Cloenda dels actes de commemoració del centenari del naixement de Dom Cebrià Baraut. 
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 
Vella. 



 
Dijous 27 de setembre del 2018 
Conferència 

Cantar i fer paper  
A càrrec de Jordi Castellví i Girbau, doctor en antropologia, professor associat al Departament d’Antropologia 
Social i  Cultural, de la Universitat Autònoma de Barcelona.   
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 

Vella. 
 
Dilluns 19 de novembre del 2018 
Conferència 
El nou model energètic 
A càrrec de Carles Riba i Romeva, és doctor enginyer, professor del departament d’Enginyeria Mecànica de la 

Universitat Politècnica de Catalunya i president de l’associació CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i 
Social Sostenible)  
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  Andorra la 
Vella. 

 
Dimarts 27 de novembre del 2018 
Conferència  

Les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i els seus efectes 
A càrrec de Josep Casadevall i Medrano, advocat i jutge del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per 
Andorra des de l’any 1996, president de secció des del 2008 i vicepresident d’aquest mateix organisme fins el 
2015. 
A 2/4 de 8 del vespre a la seu del Col·legi d’Advocats, carrer Prat de la Creu 59-65, baixos B-D, Andorra la 
Vella.  
 

Dimecres 5 de desembre del 2018 
Taula Rodona 
El futur de la impressió i l’edició de llibres 
A càrrec de: Guilhem Malbec, Impremta Principat; Josep Rodríguez, Impremta Envalira; Júlia Fernàndez, 
Biblioteca Nacional; Josep E. Dallerès, Anem Editors: Marc Miró, Límits editorial i Anna Riberaygua, llibreria la 

Puça. Moderador: Antoni Pol, SAC. 

A 2/4 de 8 del vespre a la Llibreria la Puça, carrer de la Vall 18, Andorra la Vella. 
Dins el 34è cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències, es recorden els 550 anys de la mort de 
Johannes Gutenberg, inventor de la impremta amb peces mòbils que va revolucionar l’edició de llibres, que fins 
aleshores es feia a mà.  
 

 

DEBATS DE RECERCA 

Dimecres 6 i dijous 7 de juny del 2018 

12ns Debats de recerca: Energia i recursos naturals, treballant pel futur 

En coorganització amb l’Àrea de Recerca del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i  Ajuts 

a l’Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.  

A la sala d'actes de Morabanc, av. Meritxell 96, Andorra la Vella, de les 6 de la tarda a les 9 del 

vespre. 

 
Dimecres, 6 de juny 
18.00 h Inauguració dels 12ns Debats de recerca 
Benvinguda a càrrec de la Sra. Mireia Maestre Cortadella, directora de comunicació i marca de MoraBanc 
Presentació dels Debats de recerca a càrrec de la Sra. Àngels Mach Buch, presidenta de la Societat Andorrana 
de Ciències 

Inauguració oficial del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, M. I. Sr. Eric Jover Comas 
Presentació dels ponents i del programa a càrrec de la Dra. Marta Fonolleda Riberaygua, coordinadora dels 12ns 
Debats de recerca 
 
18.20 h Conferència plenària: La transició energètica del segle XXI: Podrem escollir?      
Dr. Jordi Llorca i Piqué, catedràtic del departament d’Enginyeria Química i l’Institut de Tècniques Energètiques 
de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

19.20 h Pausa 
19.35 h Aplicació a Andorra de la transició energètica: les accions de FEDA 
Sr. Albert Moles i Betriu, enginyer a l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon i director general de 
Forces Elèctriques d’Andorra 
19.55 h Els impactes de FHASA 
Dra. M. Jesús Lluelles Larrosa, doctora en geografia per la Universidad de Zaragoza i professora col·laboradora 
de la Universitat d’Andorra 

20.15 h Informació de base per a la recerca sobre Recursos Naturals i Energia 
Dr. Ramon Copons Llorens, doctor en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona, Director Tècnic del 
Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans 

 



Dijous, 7 de juny 
18.00 h Transformació dels residus orgànics en productes químics i energètics d’alt valor econòmic mitjançant 
l’ús de biotecnologies inspirades en la natura 

Sr. Xavier Fonoll Almansa, doctor en enginyeria i tecnologies avançades per la Universitat de Barcelona, 
investigador postdoctoral al Civil & Environmental Engineering Department de la Universitat de Michigan 
18.20 h Potencial d’aprofitament solar en cobertes d’Andorra 
Sr. Guillem Francisco Giné, graduat en Enginyeria de l’energia per la Universitat Politècnica de Catalunya i 

investigador a l’Observatori de Sostenibilitat d’Andorra 
18.40 h  Projecte terMITEs: sensors, educació i energia 
Sr. Marc Pons i Pons, doctor en enginyeria de la sostenibilitat, investigador al CENMA, o director de 
l’Observatori de Sostenibilitat d’Andorra;  i Sr. Bruno Bartolomé i Levos, mestre, director de l’Escola Andorrana 
de Santa Coloma i professor universitari col·laborador a la Universitat d’Andorra. 
19.00 h Debat 

19.15 h Pausa 
19.30 h Taula rodona. Energia: renovant el present, treballant pel futur        
Moderadora: Dra. Marta Fonolleda Riberaygua, coordinadora del 12ns Debats de Recerca 2018  
Membres: Sr. Jordi Brescó Ruiz, Enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica a/per la Universitat de Vic, 

enginyer tècnic industrial a/per la Universitat Politècnica de Catalunya  i gerent de Origina solucions 
energètiques; Dr. F. Xavier Gómez Vargas, Llicenciat i Doctor en Ciències ambientals per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i responsable del Centre Andorra Sostenible; Sr. Carles Miquel Garcia, enginyer 

superior en aigua i medi ambient i enginyer tècnic en obres públiques i Cap de l’Oficina de l’energia i del canvi 
climàtic, Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra.  

 

JORNADES 

Divendres 6 a diumenge 8 de juliol del 2018 

IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana 
En coorganizació amb el Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la 
Universitat de Barcelona. Amb el suport de la UB, l’IEC, Institut Botànic de Barcelona CSIC, Bioforce Vogel, 
Ministeri de Salut, Comú de Canillo, Palau de Gel i Crèdit Andorrà.  
A l’auditori del Palau de Gel d’Andorra a Canillo. Avinguda Sant Joan de Caselles, Canillo. 

Divendres 6 de juliol: 

16:00 Recepció i lliurament de documentació. 
16:30 Visita guiada pel nucli històric de Canillo. 
19:00 Acte institucional de presentació de les jornades i benvinguda: Ministre de Salut, Carles Àlvarez i 
Marfany; consellera d’Afers Socials del Comú de Canillo, Rosa M. Mandicó i Alcobé; catedràtic de botànica de la 
facultat de Farmàcia de la UB; Joan Vallès i Xirau, i presidenta de la SAC, Àngels Mach i Buch.  
19:30 Ponència inaugural, a càrrec de Manel Niell (IEA). 

21:00 Sopar d’obertura de les Jornades.  
Dissabte 7 de juliol: 
09:00 Comunicacions i ponències. Bloc 1: Etnobotànica històrica 
11:00 Pausa-cafè 
11:30 Comunicacions i ponències. Bloc 2: Etnobotànica general 1 
Dinar 

16:00 Comunicacions i ponències. Bloc 3: Etnobotànica general 2 
17:30 Pausa-cafè 

18:00 Comunicacions i ponències. Bloc 4: Etnobotànica aplicada 
19:30 Clausura de les jornades. 
20:00 Concert de música tradicional andorrana i pirinenca, a càrrec d’Artur Blasco, acompanyat per Marién de 
Casimiro. 
21:00 Sopar de cloenda.  

Diumenge 8 de juliol: 
10:00 Excursió de camp a la Vall d’Incles. 
14:00 Dinar de clausura. 
90 inscrits  
 

**************************************************************** 

DIADA ANDORRANA A L’UCE 

31a Diada Andorrana a la 50a Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent 

El parlamentarisme andorrà    

Dissabte 18 d’agost 2018           

Per tot el dia al liceu Renouvier a Prada. 

Amb el suport del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i FEDA Cultura   

   
PROGRAMA MATÍ (de les 9.30 a les 12.30 hores) 
   Presentació 
   Marta FONOLLEDA i RIBERAYGUA, doctora en educació ambiental, assessora territorial per les relacions de 
l'UCE amb Andorra i membre de la junta de la SAC 
 - Resum de ponències no presencials disponibles - 
 



Ponències presencials: 
*Del Consell de la Terra al Consell General  
      Domènec BASCOMPTE i GRAU, historiador i arxiver del Comú de Canillo 

*Vos primer senyor Síndic 
   Noemí RODRÍGUEZ, periodista  
*Reptes per a un parlament del segle XX(I)           
   Yvan LARA i SÀNCHEZ, llicenciat i màster en ciències polítiques  

Salutació del president de l’equip rector de la 50a UCE 
   Jordi CASASSAS i YMBERT, president de l’equip rector de la 50a edició de l’UCE 
    Pausa 
*Ésser consellera general al Principat d’Andorra: vocació i compromís 
    Meritxell MATEU i PI, llicenciada en relacions internacionals, màster en història, assessora, exambaixadora, 
exministra i exconsellera general    

*L’Andorra eterna: organització parlamentària d'un país   
    Josep MARSAL i RIBA, ensenyant, exsubsíndic general, exconseller general i president de l’Associació 
d’Exsíndics i Exconsellers Generals d’Andorra (Aesco)   
*Notes sobre el parlamentarisme andorrà 

 Vicenç MATEU i ZAMORA, doctor en filosofia, professor, exambaixador i síndic general   
  
Ponències no presencials: 

*Coprincipat parlamentari?     
     Josep DALLERÈS i CODINA, ensenyant, exministre, exsíndic general, exambaixador i president de la 
Comissió Nacional per a la UNESCO  
*El Consell de la Terra el 1419: d'assemblea a òrgan de representació 
     Susanna VELA i PALOMARES, historiadora i cap d’Àrea de l’Arxiu Nacional d’Andorra, exministra i primera  
secretària del Partit Socialdemòcrata (PS)  
*Factors desestabilitzadors i d’influència en el parlamentarisme 

     Víctor NAUDI i ZAMORA, arquitecte i conseller general per Socialdemocràcia i Progrés (SDP) 
*Està en crisi el parlamentarisme a Andorra? 
    Jordi GALLARDO i FERNÀNDEZ, adjunt de direcció, conseller general i president del Grup Parlamentari Liberal  
*Del 1419 al 2019: celebrar per recordar, recordar per celebrar 
     Albert VILLARÓ i BOIX, arxiver i escriptor, director del Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHiP) - IEA 

*El parlamentarisme andorrà 

     Antoni MORELL i MORA, advocat, escriptor, professor, exsecretari de la Sindicatura General i del primer 
Govern,  i exambaixador  
 
PROGRAMA TARDA (de les 15.00 a les 18.00 hores) 
- Resum de ponències no presencials disponibles - 
 
Ponències presencials:       

*El nombre de diputats que ha de tenir un parlament 
    Pere FIGUEREDA i CAIROL, doctor en dret i advocat   
*L’actual parlamentarisme andorrà: una tradició que ha de mirar endavant per esdevenir un parlament 
realment representatiu 
     Pere BARÓ i ROCAMONDE, diplomat en gestió d’empreses i coordinador de la Secció Jove de Joventut 
Socialdemòcrata 

*Les dones al Consell General  

      Vanessa MENDOZA i CORTÉS, psicòloga i presidenta d’Stop Violències   
*El nou paradigma de la representació  
      Jordi RIBES i MARSAL, consultor de màrqueting i relacions públiques i president de la Secció Jove de 
Demòcrates  per Andorra   
*Parlament versió 2.0: el parlamentarisme a l’època de la piulada intempestiva 
      Alan WARD i KOECK, enginyer superior en informàtica, doctor en societat de la informació, professor a 

l’Escola Andorrana i membre de la junta de la SAC  
    Pausa   
*Modernització de l’escenari parlamentari  
       Albert ROIG i LOSCERTALES, periodista  
*Com promoure l'apropament entre el Consell General i els ciutadans? 
       Sílvia BONET i PEROT, infermera, exministra i consellera general  
*El Consell General en el Manual Digest i en el Politar : de lo que pot i no pot 

       Joan MASSA i SARRADO, filòsof, professor i exsecretari del copríncep episcopal                                                           
*Andorra, un coprincipat parlamentari  
      Carles JORDANA i MADERO, advocat i conseller general per DA, president de la Comissió de Sanitat i Medi 
Ambient, vice-president de la Comissió d’Economia, membre de la Comissió d’Interior i president de la 
delegació Andorrana al Consell d’Europa 
*Escenaris de futur del parlamentarisme andorrà 
       Pere LÓPEZ i AGRÀS, economista, exministre, conseller general i president del Partit Socialdemòcrata (PS)  

Debat 
Cloenda,  Àngels  MACH i BUCH, farmacèutica, presidenta de la SAC i membre de la Fundació UCE 
 
 



 Ponències no presencials: 
*Influència de la idea de progrés. La seva formulació clàssica, de Fontenelle a Auguste Comte 
     Univers BERTRANA i DIAZ, màster en ciència política, professor i responsable de comunicació de l’UdA 

*Parlamentarisme andorrà al segle XX  
     Pere CAVERO i MUÑOZ, historiador, professor i cap de la secció d’història de la SAC 
*Quin és i quin serà el rol del Parlamentari d’Andorra  
     Josep DURÓ i COMA, exconseller general, excònsol d’Ordino i membre del Grup d’Opinió Virtus Unita  

 
Marta Fonolleda continua com a vicepresidenta territorial per Andorra a l’equip rector. Àngels Mach exerceix de 
patró a la FUCE en representació de la SAC.  
59 assistents. El copríncep va venir a saludar als participants a la Diada a la tarda.   
Dins els actes commemoratius, el 17 d’agost es va participar a la taula rodona: Països Catalans: mite o realitat 
(Joan becat (IEC), Fina Salord(IME), Sebastià Serra (UIB), Antoni Pol(SAC), Antoni Torre (OCA), Joaquim 

Monclús (ACM).   
El dissabte 18 a les 11 del matí es va celebrar missa en català a l’església de Sant Pere de Prada, concelebrada 
per: Norbert Turini (bisbe de Perpinyà), Joan-Enric Vives (arquebisbe d’Urgell), Francesc Pardo (bisbe de 
Girona) i Josep Maria Soler (abat de Montserrat). 

Dins els cursos de formació cultural “Iniciació als Països Catalans: Consciència, llengua , escola”, l’apartat 
“Andorra” va ser impartit per Antoni Pol i Solé (dia 20). 
Es va participar en l’acte d’ofrena floral al cementiri de Prada (dia 23), i en diversos actes i commemoracions. 

Dins l’apartat de cinema es va projectar el documental El Pic d’Arcalís, la muntanya solar. La presentació va 
anar a càrrec de Jaume Riba i Àlex Tena (dia 21). 
Dins l’apartat Música el grup de rock andorrà Komanem va actuar a la plaça de la Vila (dia 19). 
  

******************************************************************************** 

 

TROBADES CULTURALS PIRINENQUES       

Quinzenes Trobades Culturals Pirinenques: Els usos del patrimoni al Pirineu 
Dissabte 28 d’octubre del 2018 
Al Museu de les Mines de Sant Corneli- Cercs (Berguedà), acollides per l’entitat local Àrea de Recerques del 

Berguedà, i organitzades per un conjunt de dotze centres d'estudis i entitats de recerca pirinencs, coordinats 

per la Societat Andorrana de Ciències. 
Presentació del llibre de les 14es Trobades Culturals Pirinenques: L’economia muntanyenca al Pirineu, 
realitzades a Santa Llocaia el 28 d’octubre del 2017 a càrrec d’Antoni Serés, tècnic de la Direcció general de 
Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya, en representació de la Sra. M. Àngels Blasco. 
Per tot el dia. 
 

PROGRAMA  MATÍ (de les 9,00 a les 13,00 hores) 
Benvinguda  Jesús Calderer i Palau, alcalde de Cercs i Diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 
Presentació  Rosa Serra i Rotés, presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà 
*Patrimoni immoble conegut del comte Oliba, el futur abat i bisbe  
       Josep Camprubí Sensada, doctor en història, especialista en medieval, i membre del grup consolidat de 
recerca Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la UAB 

*Les desamortitzacions al Pirineu: transformació social, canvi de propietari o guanyar una guerra? 
       Montserrat Moli i Frigola, II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Real Academia de la Historia 

*Rescat de les Cent Donzelles 
       Xavier Pedrals i Costa, arxiver de l’Arxiu Comarcal del Berguedà 
*60 anys de la penya boletaire de Berga 
      Ramon Minoves i Pujols, president de la Penya Boletaire de Berga 
*El Turisme com a conflicte o solució al nostre territori 

       Pilar Alàez i Gil, tècnica en empreses i activitats turístiques i guia turística i cultural, membre de l’IECAU 
10,30 h  Pausa 
*El patrimoni agrari de Saraís. L'arqueologia com a eina d'estudi 
       Arnau Navarro i López del Castillo, estudiant del Grau d’Arqueologia (UAB-CERib) i Gerard Bartalot i 
Aguilera, estudiant (UAB) 
*Difusió del patrimoni cultural a partir de la Gamificació: "El misteri de la Catedral de la Seu d'Urgell" 
       Clara Arbués, Bisbat d'Urgell, Míriam Esteban i Meritxell Nieto, Col·legi la Salle de la Seu d'Urgell, i Carles 

Gascón i Chopo, doctor en història i tècnic al Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
*Gestió patrimonial transfronterera: l'exemple de les Valls Catalanes del Tec i del Ter  
Aurèlia Greiveldinger, directora del País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter i 

Clara Pedrosa, tècnica del País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter.  
*Les pintures romàniques de Dòrria i el seu entorn. Una experiència educativa del Camp d'Aprenentatge del 
Ripollès  

       Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’Aprenentatge del Ripollès i Màster en Turisme Cultural  
*Indumentària i poder a la Catalunya del segle XIV: les lleis sumptuàries de Solsona       
Montse Aymerich i Bassols, doctora en Historia de l’Art i professora de secundaria 
 
12,30 h Presentació del llibre L’economia muntanyenca al Pirineu: 14es Trobades Culturals Pirinenques, 
realitzades a Santa Llocaia, a l’Alta Cerdanya, el 28 d'octubre del 2017  
 



PROGRAMA  TARDA (de les 14,30 a les 19,00 hores)    
14,30 h -15,30 h Visita guiada al museu 
*El museu de les Mines de Cercs i la seva oferta patrimonial 

       Alba Boixader i Aymerich, directora del Museu de les Mines de Cercs 
*Els diversos usos turístics actuals de patrimoni cultural material i immaterial del Pirineu català 
       Ester Noguer i Juncà, doctora en turisme i professora de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Sant 
Pol de Mar 

*La vindicació del patrimoni andorrà a través de la seva reutilització   
       Enric Dilmé i Bejarano, doctor arquitecte i urbanista, especialista en restauració de patrimoni 
*Patrimoni i experiències educatives a l'Entorn d'Aprenentatge del Canigó 
       Víctor Ferreira i Vilallonga, llicenciat en humanitats i professor, director pedagògic de l’Entorn 
d’Aprenentatge del Canigó    
*Patrimoni postal: 0813 (Vilada)   

Martí Picas i Sala, historiador 
*Evolució de la percepció de l’art sacre en les mentalitats cerdanes   
       Jean-Louis Blanchon, historiador 
16,30 h Pausa 

*El patrimoni literari de Berga i comarca. Antologia d’alguns dels textos fets per escriptors forasters 
       Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà   
*L’ús del patrimoni a partir de l’explicació d’un relat    

       Emma Arcelin i Nieto, llicenciada en història i guia cultural de les capelles romàniques al Ministeri de 
Cultura, Joventut i Esports d’Andorra 
*El patrimoni i jo      
       Miquel Arnaudies, artista pintor, president del Centre Cultural Català del Vallespir 
Examinant els usos del patrimoni religiós 
       Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista, historiador i president del Centre d’Estudis Comarcals del 
Ripollès 

*La colònia Minera de Sant Corneli, una historia centenària   
       Rosa Serra i Rotés, historiadora i presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà 
      Debat 
      Cloenda 
 

Ponències no presencials: 

*Els usos directes i indirectes del patrimoni: riscos i oportunitats  
Berna Garrallà i Coma, cap de l'àrea de béns mobles de Patrimoni Cultural d'Andorra, i Olivier Codina i Vialette, 
tècnic de recerca Departament de Patrimoni Cultural, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra  
*Les mines de carbó de Malpàs  
 Xavi Tacons i Rodríguez, arqueòleg i fotògraf, membre del Cerib    
*Patrimonis emergents 
Jordi Boixader i Solé, economista  

*La repatrimonialització de Puigcerdà  
Enric Quílez i Castro, informàtic i president del Grup de Recerca de Cerdanya 
*El patrimoni com a activador de processos de desenvolupament local al Pirineu 
 Jordi Abella i Pons, antropòleg i director de l'Ecomuseu de les valls d'Àneu    
 
Va moderar l'acte durant el matí i la tarda Rosa Serra, presidenta de l’ARB. 

En les pauses del matí i la tarda i durant el dinar es va anar reflexionant i comentant les ponències 

presentades, atès que el nombre elevat de ponències permetia un temps breu per preguntes, que tot i així n’hi 
van haver al debat final.  
Nombre d'assistents: 63 persones es van inscriure a la llista d’assistents al llarg de tot el dia de diferents 
territoris. Va haver-hi una baixa per malaltia, que va ser substituïda per al presidenta. 
Va ser cobert pels mitjans de comunicació d'Andorra, de l’Alt Urgell, del Berguedà i de la Cerdanya. 
L'acte va comptar com a patrocinadors amb: Institut Ramon Muntaner, FEDA Cultura, Govern d'Andorra, 

IDAPA, Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sant  Corneli-Cercs. 
 

******************************************************************************* 
ALTRES ACTES 
Concert: Cançons tradicionals d’Andorra i del Pirineu 
A càrrec d’Artur Blasco, investigador i divulgador del folklore tradicional,  i Marién de Casimiro, violinista 

Dissabte 7 de juliol del 2018 a les 8 del vespre a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra a Canillo 

Amb el suport del Comú de Canillo i el Palau de Gel d’Andorra. En el marc de les IX Jornades d’Etnobotànica en 
llengua catalana 
 
SECCIONS 
Secció Còmic 
Organització de la conferència de Jordi Coll i Herbst, editor de la revista Amaniaco, i L’Avi (Lluís Recasens i 

Selma), a La Closeta, la Massana, en el marc de la 22a edició de la Massana còmic.  
               
Secció Astronomia 
S’envien les efemèrides astronòmiques als socis, quan n’hi ha, per correu electrònic i al portal. 
 



Secció Llengua Catalana  
Participació en les publicacions.  
 

Secció Història 
S’està preparant el volum 9 de Papers de Recerca Història, a l’entorn de la celebració de l’efemèride dels 600 
anys de la creació del Consell de la Terra el 1419.  
El Consell de Redacció segueix constituït per Pere Cavero, Rosa Muns, Mercè Betriu i Julià Pol. 

 
Secció Noves Tecnologies 
S’elabora un document per l’autorització dels conferenciants a la SAC per a difondre conferències i articles en 
llibres impresos i versió digital, que s’ha començat a fer signar enguany.  
 
Pàgina web / Butlletí El SAC 

Es van completant els continguts de la nova pàgina www.sac.ad. La col·lecció de llibres de la Diada Andorrana a 
l’UCE i de PRH està penjada totalment a Internet, alguns títols de reculls de conferències- debats de recerca i 
jornades. 
La col·lecció de tots els llibres de Trobades Culturals Pirinenques està penjat al portal de repositori de revistes 

en català en obert www.raco.cat amb l’ajut de l’IRMU.  
Segueix en marxa el compte al Twitter, a cura de Marta Fonolleda. 
S’han realitzat 4 butlletins trimestrals amb les activitats de l’any. 

S’amplien continguts al  canal a youtube per les activitats de la SAC enregistrades i amb permís dels 
conferenciants i ponents: https://www.youtube.com/channel/UCAFSz_S5KAZUm-qOcaI7A0A 
 

I un codi QR (Quick Reponse) per accedir-hi   
 

******************************************************************************** 

 
SECCIONS AMB ALTRES ENTITATS 

 
Acadèmia de Ciències Mèdiques d’Andorra 
* La col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, segons el conveni signat el 
1985 es va materialitzar a partir del juny del 2011 en la consideració dels socis de la SAC com a socis de 
l’Acadèmia a efectes de les activitats de tipus social i humanístic, i els socis que ho han desitjat reben les 

invitacions digitals als seus actes. Subvenciona amb 1.000 euros el llibre recull de conferències, amb 
l’assistència a la presentació del llibre. Els socis de l’ACMA no paguen la quota de l’ACMCB sinó únicament la 
quota de la SAC. La projecció per streaming a Andorra d’actes realitzats a Barcelona sobre diferents 
especialitats proposada ha tingut bona rebuda i alguns socis s’hi connecten. 
 
Àgora Cultural 
* L’Associació de Músics d’Andorra ASMA van prendre el relleu al Grup de Creació la Xarranca en el secretariat 

d’Àgora Cultural 2018 el 7-3-2018. La SAC segueix com coordinadora de publicacions, i junt amb el CCC 
responsables de tresoreria. Pel canvi legislatiu sobre les plataformes d’entitats voluntàries s’ha presentat la 
comptabilitat al ministeri de Finances dins la de la SAC des del 2017,  considerant ACPA com a secció autònoma 

de la SAC.                      
Dimecres 7 de març del 2018 
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 30 
que conté un reportatge del Dia de la Cultura 2017 i el lliurament dels premis Àgora 2016 a Josep Vives i 

Molins, Jaume Riba i Sabaté, i Catherine Metayer, i els homenatges a Montserrat Porta i Caula, Joan Puig i 
Salarich, Enric Palmitjavila i Ribó, Joan Escaler i Calva i el record a Sílvia de Cambra i Anton, editada amb el 
suport del ministeri de Cultura i del Comú d’Andorra la Vella.  
A les 7 de la tarda a la granja Pa d’Àngel, avinguda del Pessebre 39, Escaldes-Engordany   
 
Dimecres 18 d’abril del 2018 

Presentació de la làmina de Sant Jordi 2018: Troba el teu drac  
Realitzada per l’artista Emma Regada i Garbayo 
A les 12 del migdia a la llibreria La Puça- El Rebost del Padrí, carrer de la Vall 18, Andorra la Vella.  
 

Dilluns 23 d’abril del 2018 
Diada de Sant Jordi 
Parada a la plaça del Poble, a Andorra la Vella, amb venda de la làmina 2018, realitzada per l’artista Emma 

Regada i Garbayo. I també de la revista Àgora Cultural 30, i llibres, CD de música i material divers de les 
entitats d’Àgora Cultural. Amb lliurament de cartells amb la mateixa imatge gratuïtament. Permanència a 
l’estand a càrrec de membres de les entitats. Per tot el dia, de 10 a 19 h. 
 
Dimecres 30 de maig del 2018 
Dia de la Cultura  

http://www.sac.ad/
http://www.raco.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCAFSz_S5KAZUm-qOcaI7A0A


Lectura del Manifest Cultural a càrrec de l’Associació de Músics d’Andorra, secretariat 2018 d’Àgora Cultural, els 
parlaments institucionals i de glossa als premis Àgora Cultural 2017, i intervencions musicals. 
Acte institucional al vestíbul del Consell General realitzat a les 8 del vespre, amb la lectura del Manifest Cultural 

2018 a càrrec del president del secretariat, Oriol Vilella. Lliurament dels Premis Àgora Cultural 2017 que es 
concedeix per acord conjunt de les entitats el mateix dia de la Cultura. Obra artística lliurada als premiats 
realitzada per Philippe Lavaill representant la peça grega original d'Àgora i el pergamí on consta la nominació 
signada pel president de l’entitat que assumeix el secretariat d’Àgora Cultural. Es lliuren els premis a Albert 

Salvadó, Maurici Bellmunt i M. Esperança Ivern, amb actuació musical dels músics Oriol Vilella, Lluís Cartes, Jan 
Cartes i Oscar Llauradó, i l’actuació de l’Esbart Laurèdia, amb la presentació de Noemí Rodríguez. Amb la 
presència i participació de la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i el síndic Vicenç Mateu i la subsíndica Mònica 
Bonell, el cònsol Marc Pons d’Andorra la Vella, entre altres. 
 
* Revista Àgora Cultural. 

Pel projecte central d’Àgora Cultural s’està finalitzant l’edició de la revista núm.31 prevista pel 2018, publicació 
de la revista cultural que recull l’actualitat i la història dels diversos aspectes culturals del país i de les entitats. 
Editada amb el suport del Ministeri de Cultura i el Comú d’Andorra la Vella. 40 pàgines a color celebració del Dia 
de la Cultura 2018 i el lliurament dels premis Àgora Cultural 2017, homenatges a Pilar Riberaygua i Daniela 

Sirés, i record d’Àngel Blanc secció joves artistes amb obra d’Astrid Janer, secció art amb obra de Martín 
Blanco, secció poesia, i altres activitats culturals de les entitats,  prevista per al març del 2019. 
 

******************************************************************************** 

 

CONVENIS 
* La col·laboració amb la Societat Catalana de Química segons el conveni signat el 27 de març del 2003 per tal 

de dur a terme activitats diverses conjuntament es manté en espera de noves col·laboracions. 
* El conveni de col·laboració signat amb FEDA Cultura que ha permès la publicació de les Diades de Prada 25 i 
26, 27, 28, 29 i 30, l’edició de la mostra de l’any de la cristal·lografia de la UNESCO en català pels alumnes de 
les escoles, es manté amb la publicació de la Diada 31 el 2019.  
* El conveni d'intercanvi de publicacions amb l’Institut d’Estudis Catalans ampliat en un segon conveni més 
ampli de col·laboració, signat el 2 de juny del 2010 a la seu de l'IEC a Barcelona segueix vigent havent 
participat en la petició de DOIs dels articles els llibres de la SAC, i amb l’ajut de 1.000 euros en la publicació del 

llibre de conferències 2015.  
* En virtut del conveni d'adhesió a la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana signat el 20 de 
febrer del 2008, es va col·laborar en la XIV edició del Recercat 2018 a Manresa el 13-14-15 d'abril, Jornada de 
Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzat per l'Institut Ramon Muntaner a la vila que 
és escollida Capital de la Cultura Catalana cada any. Es participa a la mostra de llibres editats pels centres 
d’estudis i als actes programats.  

Més informació a l'enllaç: http://www.irmu.org/projects/recercat  
La SAC es va incorporar al carnet Recercat de l’IRMU que dona dret a descomptes i facilitats en museus i altres 
serveis culturals. Es van lliurar els primers carnets Recercat als socis de la SAC que van notificar el número del 
seu document d’identitat en l’assemblea del 2014, i la segona rebuda en l’assemblea del 2015. La tercera 
emissió es va rebre el 2017. Els primers carnets estan en fase de renovació, perquè caducaven el 12-2018. 
Col·laboració en la publicació del llibre del X Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs: "L'aprofitament 
dels recursos naturals als Pirineus", organitzat per l'Institut Ramon Muntaner, el Centre d'Estudis Comarcals del 

Ripollès, la SAC i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (29 i 30 de setembre i 1 d'octubre del 
2017 a Queralbs). Presentació del núm. 10 de la revista Íbix a Queralbs dissabte 9 de març de 2019 a les 19 h 

a la Casa de Núria. 
 
* Projecte Tren Turístic del Pirineu, està en hibernació, la SAC els envia informació dels actes. 
* Pel que fa el conveni de col·laboració amb Obra Cultural de l'Alguer es continua l'intercanvi de publicacions i 
col·laboració i assistència en actes a l’UCE.  

* En virtut del conveni de col·laboració signat amb el Consorci Paleontologia i Entorn durant la inauguració del 
Mirador del Cretaci a Coll de Nargó el 3 de juliol del 2008, se segueix recolzant la candidatura per a 
l’organització d’un congrés mundial quan s’escaigui.  
* El projecte Centre d’Estudis Transfronterers Pau Casals a Prada de Conflent inaugurat el 2015, està en 
funcionament per activitats escolars curriculars entre setmana i com alberg els caps de setmana i vacances. 
Amb un director pedagògic, recepcionista i personal de manteniment. Es col·labora en el seu funcionament 

mitjançant una Associació Europea de Cooperació Transfronterera, en la que hi participa un membre de la SAC. 
* Es manté el conveni de col·laboració per a la coordinació estadística signat l’11 de febrer de 2015 amb el 
departament d’Estadística del ministeri de Finances i Funció Pública. Alan Ward és el representant per la SAC al 

Consell Andorrà d’Estadística, constituït el 22-2-2018.  
* El conveni signat amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior el 2016 que va donar un nou marc en la 
col·laboració en els Debats de recerca i en les beques per a estudiants d’Andorra i del Lectorat de Català a 
Praga als cursos de l’UCE i la logística dels projectes de la SAC a l’UCE, continua vigent per als dos projectes.    

* Amb la Fundació Alsina i Bofill. S’han recollit els textos dels articles presentats el 20 i 21 d’octubre de 2017 
XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana a Manresa sota les entitats convocants: Fundació Alsina 
Bofill i Fundació Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, al Teatre Kursaal, passeig de Pere III 
nº35, Manresa i a Barcelona el 28 de novembre a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El llibre en dos 
volums està en procés d’impressió. 
Més informació a l’enllaç: http://www.congresmetgesibiolegs.cat/XX/index.php/programes/ 

http://www.irmu.org/projects/recercat
http://www.congresmetgesibiolegs.cat/XX/index.php/programes/


 
* S’ha signat un conveni amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports que dona continuïtat a les activitats de 
la SAC (cicle de conferències, jornades, llibres d’aquests, PRH, secció acadèmica i actes d’Àgora Cultural) per 

l’any 2018 i renovable per 3 anys el 17 de juliol del 2018. 
 

COL·LABORACIONS 
* Difusió de les activitats d'altres entitats, via electrònica sobre la base de dades de la SAC en forma  
encriptada, quan se'ns ha demanat. 
*I Jornada Autea sobre trastorns de l’espectre autista 
Organitza: Autea. Col·laboren: SAAS, CPSIA, SAC. Patrocinen: Govern d’Andorra i Fundació Julià Reig. 
Divendres 16 de març del 2018, de 8,30h a 19h a l’ArtHotel, Andorra la Vella. 
Vegeu programa a part. 

*Geolodia 18  
Viatge en el temps de la Margineda al Fener  
Diumenge 13 de maig del 2018 de 9 a 14h, Excursió geològica de matí, col·laboració amb la Fundació Marcel 
Chevalier. 
*La col·laboració amb FEDA Cultura demanada per una exposició sobre l’arquitecte Josep Danés, segueix en 

vigent en un futur en format digital. 
*A través d'Heptàgon i de l'Ens de Comunicació Associativa, es participa a la revista electrònica Tornaveu, i es 

difon als socis i entitats d'Andorra que ho desitgen des de l'1 de desembre del 2009.   
*Seguim intercanviant publicacions amb les entitats amb qui ens relacionem d’anys anteriors.  
  

DIGITALITZACIÓ DE PUBLICACIONS 
S'activa la digitalització de les publicacions de la SAC. L'Institut Ramon Muntaner ha digitalitzat la totalitat dels 
butlletins de la SAC, i n'ha penjat referència al seu web.  

La col·lecció Diada Andorrana a l’UCE està penjada totalment, i la col·lecció TCP de la 7 a la 11, al portal de la 
SAC. 
S’han penjat íntegrament al web de la biblioteca universitària de la Universitat d'Andorra, en virtut del conveni 
vigent entre ambdues, els butlletins El SAC, els llibres digitals de la SAC i totes les revistes Àgora Cultural.  
https://biblio.uda.ad/modules/search/search.php 
Els llibres de conferències i debats 2007, 2008, 2009, 2010-2011, 2012-2013 i 2014; els Papers de Recerca 

Històrica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8; les XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX i XX Jornades;  i les Diades Andorranes a 

l'UCE 19 (2006), 20 (2007), 21 (2008), 22 (2009), 23 (2010), 24 (2011), 25 (2012), 26 (2013), 27 (2014), 28 
(2015) i 29 (2017); les Trobades Culturals Pirinenques 7-8-9-10-11-12 amb els DOI tramitats per l'IEC, estan 
penjats al web de l'IEC, monografies en línia, publicacions de la SAC (39 en total).  
Els darrers llibres editats estan pendents de ser penjats. 
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.I
D=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=7210 

L'Institut Ramon Muntaner escanejarà properament les Trobades Culturals Pirinenques de les 1es a les 6es per 
penjar la totalitat al portal RACO. 
 

PUBLICACIONS 
* Butlletí El SAC núm. 184, 185, 186, i 187  digitals, en versió digital al web de la SAC.  
 

Dimarts 6 de febrer del 2018. Presentació del llibre  
Art i història al Pirineu 

Que conté els articles presentats a les 13es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Ceret, al Vallespir, 
acollits per l’entitat local Centre Cultural Català del Vallespir. 
Editat amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran, de l’Institut Ramon Muntaner, del Consell Departamental dels Pirineus Orientals. 
A les 20 h a la Biblioteca Comunal Antoni Morell, avinguda Sant Antoni 2, la Massana. Parlaments de Maria 

Ubach, Lluís Obiols i Àngels Mach. 196 pàgines, 1.400 exemplars, en paper estucat semimat de 135 g. Versió 
digital amb imatges en color. 
 
Dilluns 19 de febrer del 2018. Presentació del llibre  
Recull de conferències 31è Cicle de conferències 2015: 700 anys de la mort de Ramon Llull / 9ns 
Debats de recerca: La recerca jurídica a Andorra   

A les 18 h a la sala d'actes de Morabanc, av. Meritxell 96, Andorra la Vella. 
Editada amb el suport del Govern d'Andorra, el Comú d'Andorra la Vella, Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i Morabanc. Parlaments de: Eric Jover, Conxita 

Marsol, Joandomènec Ros, Mercè Balcells, Mireia Maestre i Àngels Mach. 292 pàgines, 800 exemplars, en paper 
estucat semimat de 135 g, amb versió digital. 
 
Dilluns 28 de maig del 2018 

Presentació del llibre 
L’edificació en el dret andorrà 
Edició de la tesi doctoral de Pere Figuereda i Cairol amb pròleg de Ramon Viñas. 
A càrrec de Pere Figuereda, doctor en dret, i Ramon Viñas, professor emèrit de dret internacional privat de la 
Universitat de Barcelona. 
A les 8 del vespre a la llibreria La Puça, carrer de la Vall 18, Andorra la Vella.  

https://biblio.uda.ad/modules/search/search.php
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=7210
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=7210


 
Dimecres 8 d’agost del 2018  
Presentació del llibre 

Andorra i l’acord d’associació amb la Unió Europea 
Que recull les ponències presentades en la 30a Diada Andorrana a la XLIX UCE el 19 d’agost del 2017 a Prada 
de Conflent. 
A les 12 del migdia al MW museu de l’Electricitat, avinguda de la Bartra, Encamp 

Editat amb el suport del Govern d’Andorra i FEDA Cultura. Parlaments d’Albert Moles i Àngels Mach. 246 
pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.000 exemplars. Amb versió digital. 
 
Dimecres 12 de desembre del 2018  
Presentació del llibre 
Estadística i estadístiques d’Andorra 

Que recull les ponències presentades a les XXI Jornades realitzades el 2 de juny del 2017 al Centre Cultural la 
Llacuna i coorganitzades amb el Departament d’Estadística. 
Editat amb el suport del Govern d’Andorra i Crèdit Andorrà. Parlaments d’Enric Ripoll, Alan Ward i Àngels Mach 
A les 7 de la tarda a la llibreria La Puça, carrer de la Vall 18, Andorra la Vella 

160 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.200 exemplars. Amb versió digital.   
         
Dimarts 19 de febrer del 2019  

Presentació del llibre 
L’economia muntanyenca al Pirineu          
Que recull les ponències presentades en les 14es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a Santa 
Llocaia a l’Alta Cerdanya el 28 d'octubre del 2017. Editat amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, del 
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, del Institut Ramon Muntaner, la Diputació 
de Girona i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals. 
A la Biblioteca Nacional d’Andorra, Plaça de Sant Esteve, Andorra la Vella, a les 7 de la tarda.  

200 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.000 exemplars. Amb versió digital.   
          
Pendents de presentació 
150 anys de la Nova Reforma (1866-2016), Recull del 32è cicle de conferències 2016 / 10ns Debats de recerca:  
Recerca en biociències per la salut  

A les 18 h a la sala d'actes de Morabanc, av. Meritxell 96, Andorra la Vella. 

Editada amb el suport del Govern d'Andorra, el Comú d'Andorra la Vella, Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i Morabanc. 
248 pàgines 800 exemplars en paper estucat semimat de 135 g, amb versió digital. 
 
* Data a fixar 
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 31, en maquetació. 
 

En preparació 
* 15es Trobades Culturals Pirinenques: Els usos del patrimoni al Pirineu que recull les ponències presentades a 
les 15es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Cercs (Berguedà) el 27 d'octubre del 2018. En procés de 
preparació.    
* 31a Diada Andorrana a la 50a UCE 2018: El parlamentarisme andorrà, en procés de preparació. 
* Recull de conferències 2017: 450 anys de Monteverdi i 175 anys de l’anestèsia, per publicar junt amb els 

11ns Debats de recerca: Comportament i ment, la recerca en psicologia. En procés de preparació. 

* Recull de conferències 2018: 550 anys de Gutenberg i 50 anys de trasplantaments, per publicar junt amb els 
12ns Debats de recerca: Energia i recursos naturals, treballant pel futur, en preparació. 
 

COL·LABORACIONS EN PUBLICACIONS 
*Presentació del llibre 

L’edificació en el dret andorrà 
Edició de la tesi doctoral de Pere Figuereda i Cairol amb pròleg de Ramon Viñas. 
A càrrec de Pere Figuereda, doctor en dret, i Ramon Viñas, professor emèrit de dret internacional privat de la 
Universitat de Barcelona. Presentat el dilluns 28 de maig del 2018 a la Llibreria la Puça, a les 8 del vespre.  
* Presentació de llibre IBIX volum 10 dissabte 9 de març del 2019 a les 7 de la tarda a Queralps amb el 
contingut del X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs.  
 

Agraïments 
La SAC expressa el seu agraïment més sincer a les entitats que, amb la seva col·laboració i interès, han fet 
possible la realització de totes les activitats esmentades: Ministeri de Cultura, Joventut i Esports; Ministeri 

d’Educació i Ensenyament Superior; Ministeri d'Afers Exteriors; Consell General; Comú d’Andorra la Vella; 
Comú de Canillo; Comú de la Massana; Crèdit Andorrà; Morabanc; Andorra Telecom; FEDA; Departament 
d’Estadística; Universitat d’Andorra;  Institut d’Estudis Andorrans; Arxiu Històric Nacional; Biblioteca Nacional; 
Biblioteca Pública; Biblioteca d’Encamp; Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella; Participació Ciutadana 
del Comú d’Andorra la Vella; la llibreria La Puça i als mitjans de comunicació d’Andorra: Diari d’Andorra, El 
Periòdic d’Andorra, Bondia, RTVA, Cadena Pirenaica, Cadena SER, Ara.ad, Forum, ANA. I també a la Fundació 
Universitat Catalana d’Estiu, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, la Fundació 



Alsina i Bofill, la Fundació Althaia, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana, l’IDAPA, la Diputació de Girona i Institut d’Estudis Catalans en l’àmbit exterior.  
I als 364 socis actuals, la seva participació en el projecte de tots, que és la Societat Andorrana de Ciències. 

 
 

 

 

 

 

 

 

              
  


