MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES ANY 2019
CICLE DE CONFERÈNCIES
35è cicle de conferències: 600 anys del Consell de la Terra i 150 anys de la taula periòdica dels elements químics
Amb la col·laboració del Consell General, el Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d'Andorra la Vella
Dilluns 25 de febrer del 2019. Conferència
La primera casa del Consell de la Terra
A càrrec d’Albert Pujal i Trullà, arquitecte superior i urbanista, ex cònsol, ex conseller general i investigador
A 2/4 de 8 del vespre al vestíbul del Consell General, Andorra la Vella.
Dilluns 11 de març del 2019. Conferència
La nova seu del Consell General
A càrrec de Pere Espuga i Sorribes, arquitecte superior, autor del nou edifici del Consell General
A 2/4 de 8 del vespre al vestíbul del Consell General, Andorra la Vella.
Dimecres 27 de març del 2019. Taula Rodona, presentació- debat
Exili(s) i república catalana vista des de Mirmanda
A càrrec d’Antoni Pol i Solé (arquitecte i membre de la SAC), Oliver Vergés i Pons (editor i membre de l’IECAU) i
Òscar Jané i Checa (codirector de Mirmanda)
A les 7 de la tarda a la Llibreria La Puça, carrer de la Vall 18, Andorra la Vella.
Dilluns 8 d’abril del 2019. Conferència
Personatges històrics, mitològics i bíblics en el Tirant lo Blanch
A càrrec de Fabiola Sofia Masegosa i Gayo, doctora en filologia, traductora jurada i professora
En el tancament dels actes de commemoració dels 550 anys de la mort de l’escriptor valencià Joanot Martorell
(abril 1468)
A les 8 del vespre a la sala d'actes del 2on pis del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,
Andorra la Vella.
De divendres 26 a diumenge 28 d’abril del 2019
La Massana còmic 23a edició
Exposicions i conferències, a la Closeta, la Massana
Dissabte 27 d’abril del 2019. Conferència
Les revistes del Boom del còmic per adults a España.
A càrrec de Jordi Coll i Herbst, editor de la revista Amaniaco, i el dibuixant Joan Mundet.
En la 23a edició de la Massana Còmic.
A les 18,30 de la tarda a la sala la Closeta, la Massana
Dijous 16 de maig del 2019. Conferència
La diversitat cultural i el teatre
A càrrec d’Irina Robles i Oliveras, actriu, directora teatral, responsable de l’escola L’Animal teatre
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 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la
Vella.
Dissabte 18 de maig del 2019
Festa de la Diversitat Cultural
A la plaça Guillemó, Andorra la Vella, per tot el dia
Dimarts 28 de maig del 2019. Conferència
Esport i salut. Què hi diu la ciència?
A càrrec de Manuel Suàrez i Garcia, biòleg, atleta i exprofessor a l’Institut Espanyol d’Andorra.
En col·laboració amb la Fundació Julià Reig i l’Escola Professional de Formació d’Esports de Muntanya EPFEM
A les 7 de la tarda al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, carrer Narciso Yepes s/n, Ordino.

Dijous 6 de juny del 2019. Conferència
Leonardo da Vinci com a enginyer: les seves màquines i invencions
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.
Dins els actes de commemoració dels 500 anys de la mort de Leonardo da Vinci (1452-1519)
A les 8 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la
Vella.
Dilluns 23 de setembre del 2019. Presentació del llibre
Algún día/ Bel diya
Obra poética en aragonés (1989-2000)
A càrrec de l’autor Josep Carles Laínez, Manel Gibert i Àngels Mach per la SAC.
A les 20h a la llibreria La Puça, carrer la Llacuna 2, Andorra la Vella
Dijous 7 de novembre del 2019. Conferència
La indumentària a l'entorn del 1419
A càrrec de Montserrat Aymerich i Bassols, doctora en Història de l’Art i professora de secundària.
A les 8 del vespre a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la
Vella.
Amb la col·laboració del Consell General, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú d'Andorra la Vella
Dimecres 20 de novembre del 2019. Conferència
Música a l'entorn del 1419
A càrrec de Laura de Castellet, llicenciada en Belles Arts i màster en Cultures Medievals, especialista en música i
instruments medievals
A les 8 del vespre a la Biblioteca Nacional, placeta de Sant Esteve, Andorra la Vella.
Amb la col·laboració del Consell General, el Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d'Andorra la Vella
Divendres 20 de desembre del 2019. Conferència
The Best of Times, the Worst of Times’: Hope and despair in an age of climate change and extinction
Conferència a càrrec de Paul Behrens, professor adjunt d’energia i canvi ambiental de la Universitat de Leiden, als
Països Baixos, expert en canvi climàtic.
En col·laboració amb Faber Andorra.
A les 8 del vespre a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la
Vella.
13ns Debats de recerca ajornats a la primavera del 2020
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.
****************************************************************
DIADA ANDORRANA A L’UCE
32a Diada Andorrana a la 51a Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent
L’economia circular i Andorra
Diumenge 18 d’agost 2019
Per tot el dia al liceu Renouvier a Prada.
Amb el suport del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i FEDA Cultura
PROGRAMA MATÍ (d’1/4 de 10 del matí a 1/4 d’1 del migdia)
Presentació
Marta FONOLLEDA i RIBERAYGUA, doctora en Educació Ambiental, assessora territorial per les relacions de l'UCE
amb Andorra per la SAC
- Resum de ponències no presencials disponibles Salutació del president de l’equip rector de la 51a UCE i presentació del llibre de la 31a Diada
Jordi CASASSAS i YMBERT, president de l’equip rector de la 51a edició de l’UCE

Ponències presencials:
1. Allargar la vida útil dels ordinadors: economia circular i reducció de costos mitjançant l’adopció de sistemes
operatius oberts
Alan WARD i KOECK, enginyer superior en Informàtica, doctor en societat de la Informació i del Coneixement,
professor a l’Escola Andorrana, cap de la secció de Noves Tecnologies de la SAC
2. Canvi climàtic i plagues
Cèlia VENDRELL i SERRA, enginyera en medi ambient i gerent d'Ambitècnia
3. Economia circular. Una realitat propera?
Jordi BRESCÓ i RUIZ, enginyer en Electrònica Industrial i Automàtica, enginyer tècnic industrial i gerent d’Origina
4. L'economia circular per a un desenvolupament sostenible
Marc ROSSELL i SOLER, secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat
5. La gestió de residus en el marc de l’Economia Circular
Cristina RICO i FLOR, enginyera i directora de CTRASA
6. L’economia circular. Una visió empresarial
Iago ANDREU i SOTELO, llicenciat en dret, periodista i director de la Confederació Empresarial Andorrana
7. La fiscalitat, un eix necessari en l’economia circular
Josep MAJORAL i OBIOLS, tècnic superior en energia i Conseller General del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents, president de la Comissió de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient
8. Economia circular o el retorn al sentit comú
Jordi FONT i MARINÉ, empresari i Conseller General pel Grup Socialdemòcrata
9. El valor del sector primari en la promoció d’un nou model econòmic i social
Berna COMA i GONZÀLEZ, llicenciada en història, docent i Consellera General pel Grup Demòcrata
Ponències no presencials:
1. Deixalles i deixadesa, o com canviar la tendència de l’espiral capitalista
Cristian CERQUEDA i CHILAUD, enginyer superior en tractament d'aigües i pol·lucions, Global Executive MBA
i director general d'Ecosistemes S.A.
2. Contractació pública, una eina per promoure l’economia circular
Ferran GOYA i RODRÍGUEZ DE CASTRO, enginyer agrònom i director general i fundador de SEMSA
3. L’energia dins l’economia circular
Albert MOLES i BETRIU, enginyer INSA en energia i director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)
4. Reflexions circulant entorn de la sostenibilitat
Gilbert SABOYA SUNYÉ, economista i ex-ministre d’Afers Exteriors (2011-2017) i d'Economia, Competitivitat
i Innovació (2017-2019)
5. El triple repte de l’economia circular a Andorra
Jordi GALLARDO i FERNÀNDEZ, llicenciat en història i màster en direcció d’empreses, ministre de Presidència,
Economia i Empresa
PROGRAMA TARDA (de les 15.00 a les 18.00 hores)
- Resum de ponències no presencials disponibles Ponències presencials:
10. Proposta per reactivar el sector primari a Andorra (i en el paisatge de muntanya)
Àurea PONSA i VIDALES, hidrogeòloga (Hídric) i pagesa (Can Sona)
11. La previsió meteorològica com a eina per optimitzar l’ús dels recursos
Guillem MARTIN i BELLIDO, físic i meteoròleg
12. La petjada ecològica a Andorra
Anna RIBERAYGUA i MONTAGUT, llibretera i expresidenta d’ADN
13. Inversions i sostenibilitat
David MACIÀ i PÉREZ, CFA i director d’Inversions de Crèdit Andorrà Asset Management
14. Economia circular: història de 4 generacions
Rosa VALLÈS i ISCLA i Josep Maria VALLÈS i ISCLA, responsables del Grup Refesa
15. Boscos al servei de la sostenibilitat
Martí BOADA i JUNCÀ, doctor en Ciències Ambientals, investigador i professor de l’ICTA (Institut de Ciència i
Tecnologia Ambientals) – UAB
16. Economia circular al comerç de proximitat. La meva experiència personal
Lydia MAGALLON i FONT, mestra, exSecretària d'Estat de Medi Ambient, exCònsol Major d’Escaldes Engordany i
comerciant de proximitat

17. La difícil sostenibilitat del model balear
Joan MIR i OBRADOR, doctor en Economia per la Universitat de les Illes Balears, i professor d’Economia Aplicada
18. Carisma, un exemple d’economia circular
Elena LEACH i CUCURELLA, economista i presidenta de l’associació benèfica Carisma
19. Economia Circular: una nova quadratura del cercle
Delfí ROCA i ROCHE, activista social i polític, membre del consell nacional de Progressistes - SDP
20. A Càritas Andorrana tenim cura de la natura: el reciclatge de la roba
Amadeu ROCAMORA i RAMONET, president de Càritas Andorrana
21. Social innova i vital: la meva experiència al voltant de l’economia circular. Lliçons apreses i reptes
Albert GOMÀ i SALA, politicòleg i sociòleg, responsable de l’empresa Social Innova
22. Innovació i economia circular
Marc PONS i PONS, doctor en Ciència i Tecnologia, director de la Fundació ActuaTech i de l’OBSA i Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del Comú d'Ordino
23. Els divendres pel futur
Mateu BRACQUE i VENDRELL, i Nerea MOURELO i PÀMIES, estudiants i membres del moviment Fridays for future
a Andorra
Cloenda, Àngels MACH i BUCH, farmacèutica, presidenta de la SAC i membre de la Fundació UCE
Ponències no presencials:
6. Impuls per l’economia circular de la Massana
Sergi GUEIMONDE i BUJALDON, Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de la Massana
7. Andorra, paradís de l’esport, objectiu residu zero
Marc MAGALLON i FONT, llicenciat en Ciències i Tècniques de les Activitats Físiques i Esportives i Conseller
General del Grup Parlamentari Liberal, vicepresident de la Comissió d’Economia
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.
65 assistents.
Es va participar en l’acte d’ofrena floral al cementiri de Prada (dia 21), i en diversos actes i commemoracions.
Dins l’apartat d’exposicions, Josep Santesmases, president de la CCEPC va presentar la mostra “Patrimoni oblidat,
memòria literària” en la que la SAC va col·laborar en el plafó d’Andorra.
********************************************************************************
TROBADES CULTURALS PIRINENQUES
Setzenes Trobades Culturals Pirinenques: Els Pirineus marítims
Dissabte 26 d’octubre del 2019
A la sala de festes de Sureda/ Sorède, carrer de la Sardana, al Rosselló, acollides per les entitats locals Grup
Teatral Ultrera i l’associació PASTOR 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 15s Trobades Culturals Pirinenques: Els usos del patrimoni al Pirineu, realitzades a
Sant Corneli- Cercs el 27 d’octubre del 2018 a càrrec de Josep Santesmases, president de la CCEPC, en
representació de la Sra. M. Àngels Blasco. Per tot el dia.
PROGRAMA MATÍ (de les 9,00 a les 13,00 hores)
Benvinguda Yves Porteix, maire de Sureda
Presentació Christian Baillet, adjoint du Patrimoine à la municipalité
El teatre a Sureda
Gilbert Llong, president del Grup de Teatre Ultrera
Els jardins de Cadaqués. R. Giralt, S. Dalí Cusí i P. Pichot i el Jardí dels Dalí a És Llaner de Cadaqués
Montserrat Moli i Frigola, II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Real Academia de la Historia
De les muntanyes de Canillo al mar
Domènec Bascompte i Grau, historiador i arxiver del Comú de Canillo
El Cap de Creus, xarnera pirinenca per a la navegació i el comerç marítim entre dos estats (s. XVIII)
David Moré i Aguirre, arxiver de l’Arxiu de Tossa de Mar
Primera meitat del segle XIX: triple frontera del mar a l’Alt Vallespir
Ramon Sala, historiador

Le four solaire de Sorède
Jean Jacques Serra, Associació Les Amis du Padre Himalaya de Sorède
Occitans pirinencs a la Vall de Canet de Mar al segle XVII. La matrícula dels francesos del 1637
Sergi Alcalde i Vilà, arquitecte tècnic, Membre de junta del C. E. Canetencs i del C. E. Lluís Domènech i Montaner
La taula medieval mar i muntanya catalana
Éliane Thibaut-Comelade, escriptora i professora de ciències de l’alimentació
Relacions marítimes de Santa Maria de Ripoll: Tossa i el viatge de l'abat Ramon Descatllar a Grècia
Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista, historiador i expresident del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
Grup Pyrene. El Pirineu cultural d’Esteve Albert entre la mar rossellonesa i la mar emporitana
Jordi Pasques i Canut, escriptor i excursionista
Josep Sebastià Pons i l’Albera
Miquela Valls i Robinson, escriptora, crítica literària, acadèmica de l’IEC i de la SAC, presidenta de l’APLEC
12,15 h Presentació del llibre Els usos del patrimoni al Pirineu: 15es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a
Sant Corneli -Cercs, al Berguedà, el 27 d'octubre del 2018
12,30 h Inauguració oficial i reconeixement a Miquela Valls
PROGRAMA TARDA (de les 14,30 a les 19,00 hores)
L'aigua del Llobregat i els seus aprofitaments energètics
Rosa Serra i Rotés, historiadora i presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà
Pau dels Pirineus versus pedra seca: història, etnografia i geografia sobre l’aigua
Xabier Kerexeta Erro, historiador i etnògraf, Gordailua- C. de Col·leccions Patrimonial de la Diputació Foral de
Guipúscoa (Irun)
Uns trementinaires de Tuixent a l'Empordà el 1832
Lluís Obiols i Perearnau, arxiver i historiador, president de l’IECAU
La vacada suredenca
Bernard Massines, empresari ramader
El guarda-roba de l'aparença: les lleis sumptuàries de Mallorca (1384)
Montse Aymerich i Bassols, doctora en Història de l’Art i professora de secundària
La fabrication des fouets à Sureda
Florence Grémion, directora de l’ESAT Les Micocouliers de Sorède
Dels Pirineus a la ciutat de l’Alguer. La Mediterrània ens agermana als catalanoparlants
Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà
Presència del mar en l’art cerdà
Jean Louis Blanchon, historiador
Le Martinet de Sorède
René Le Gall, president de l’Associació PASTOR
La Bastida de la Marenda
Miquel Arnaudies, artista pintor, president del Centre Cultural Català del Vallespir
Agermanaments entre pobles, un bon recurs per arribar al mar des d’Andorra
Àngels Mach i Buch, farmacèutica, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències
Promenade Toponymique le long de la côte rocheuse
Jean Louis Valls, professor i fotògraf
Debat final i Cloenda
Ponències no presencials
Viatgers aranesi Garona enjós. Amériques e mès enlà
Claudio Aventin-Boya, historiador, Aran Culturau
La llotja de mar de Perpinyà, arquitectura i context urbà
Olivier Poisson, inspector emèrit de Monuments de França, ex conservador d’edificis històrics del Ministeri de
Cultura
Els arts de pesca tradicionals a l’Alt Pirineu. El cas de l’esparver
Eva Perisé i Farrero, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, i Joan Casimiro i Bernades, historiador
Recursos naturals de l’Alt Urgell per a la reconstrucció de la “Real Armada” al segle XVIII
Julio Quílez i Mata, historiador i arxiver, cap de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell
Diumenge 27 d’octubre matí
Visita del martinet, de la fabrique de fouet, du four solaire et du village

Va moderar l'acte durant el matí i la tarda Christian Baillet, adjoint de patrimoni de la Mairie.
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: 50 persones es van inscriure a la llista d’assistents al llarg de tot el dia de diferents territoris.
Va ser cobert pels mitjans de comunicació d'Andorra, de l’Alt Urgell, de Ribagorça, i dels Pirineus Orientals.
L'acte va comptar com a patrocinadors amb: Mairie de Sorède, Institut Ramon Muntaner, FEDA Cultura, Govern
d'Andorra, IDAPA, Diputació de Girona i departament dels Pirineus Orientals.
*******************************************************************************
CONGRESSOS
Dijous 20 a dissabte 22 de juny del 2019
V Congrés Català de Filosofia
Junt amb la Societat Catalana de Filosofia, la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les
Illes Balears, es va realitzar el V Congrés Català de Filosofia amb la voluntat de debatre els problemes que la
filosofia té plantejats tant a casa nostra com arreu. En la commemoració del sis-cents aniversari de la creació del
Consell de la Terra, el Palau de Gel d’Andorra a Canillo va acollir les jornades del congrés, a l’auditori, les dues
sales modulars annexes i la sala audiovisual de l’Edifici Perecaus, en quatre ubicacions simultànies. Es va tractar
qüestions dels àmbits de la lògica, la filosofia del llenguatge, la filosofia de la ciència, la metafísica, la teoria del
coneixement, la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia del dret, l’estètica i teoria de les arts, l’antropologia
filosòfica, la història de la filosofia, la història de la filosofia catalana, i l’ensenyament i didàctica de la filosofia.
Conferències i taules de debat, sessions monogràfiques, ponències i comunicacions estructuraran les activitats
acadèmiques i també symposia, és a dir, grups de comunicacions organitzats per un grup de recerca o de treball.
Tres de les conferències magistrals es van realitzar a distància des d’Stirling a Escòcia, París i Melbourne, a
Austràlia. Van presentar ponència: Alexandra Monné, Marta Fonolleda, Climent Miró, Jordi Pià. Van actuar com a
moderadors: Francesc Ferrando, Joan Carles Rodríguez Miñana, Joan Mingorance, Alexandra Monné, Àngels
Mach. La conferència plenària de cloenda va impartir-la l’exsíndic Vicenç Mateu.
El simposi carolingi es va realitzar a l’església de Sant Joan de Caselles. La llibreria la Puça va posar a l’abast dels
150 congressistes vinguts de tots els territoris de parla catalana les darreres publicacions en l’àmbit de la filosofia.
Patrocinat per les universitats dels territoris (UA, UdA, UIC, UAB, UPF, Ugi, UIB, URLL), el Consell General, Comú
de Canillo, Crèdit Andorrà, Fundació Julià Reig i Andorra Telecom.
Vegeu més informació al portal: http://iv-congres-catala-filosofia.espais.iec.cat/
SECCIONS
Acte inaugural de la Secció Acadèmia del coneixement de la SAC
S’investeixen els 22 membres primers amb els seus parlament d’agraïment, la rebuda de la Síndica General Roser
Suñé i seguidament es realitza la primera reunió de la secció, en la que s’escull a Antoni Morell com a primer
president. Es convoca l’ajut de recerca Andreu d’Alàs.
Divendres 28 de juny del 2019. A les 11 del matí al vestíbul del Consell General.
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.
Es va presentar l’activitat de l’Acadèmia a la sala d’actes de l’Hospital N.S. de Meritxell el 11-9-19 a les 14h per
donar-la a conèixer a metges i infermers per si volen realitzar activitats de formació continuada.
Àgora Cultural
* Velles Cases Andorranes VCA van agafar el relleu a l’Associació de Músics d’Andorra ASMA en el secretariat
d’Àgora Cultural 2019 el 12-4-2019. La SAC segueix com coordinadora de publicacions. Pel canvi legislatiu del
2017 sobre les plataformes d’entitats voluntàries s’ha presentat la comptabilitat al ministeri de Finances dins la
de la SAC, considerant ACPA com a secció autònoma de la SAC.

Divendres 12 d’abril del 2019
*Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 31
que conté un reportatge del Dia de la Cultura 2018 i el lliurament dels premis Àgora 2017 a Albert Salvadó i Miras,
Maurici Bellmunt i Carreté, i Maria Esperança Ivern i Ibáñez, i els homenatges a Pilar Riberaygua i Montagut i
Daniela Sirés i Giménez, i el record a Àngel Blanc i Masdéu. La secció joves artistes amb Àstrid Janer i Moreno, la
secció poesia amb la celebració del Dia de la Poesia a Encamp i els poemes premiats al concurs Martí i Pol, el
reportatge de la Diada de Sant Jordi, i altres seccions. Editada amb el suport del ministeri de Cultura i del Comú
d’Andorra la Vella.
A les 7 de la tarda a la Galeria d’Art Pilar Riberaygua, carrer de la Vall 12, Andorra la Vella. Parlaments de Conxita
Marsol, Albert Salvadó, Maurici Bellmunt, Àngels Mach, les filles de Pili Riberaygua i la néta de Daniela Sirés.
Dimarts 23 d’abril del 2019
*Diada de Sant Jordi
Parada a la plaça del Poble, a Andorra la Vella, amb venda de la làmina 2019, realitzada per l’artista Martín Blanco
i Monópoli. I també de la revista Àgora Cultural 31, 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.
Dimarts 11 de juny del 2019
*Dia de la Cultura
Lectura del Manifest Cultural a càrrec de Velles Cases Andorranes, secretariat 2019 d’Àgora Cultural en nom de
les 25 associacions, els parlaments institucionals i de glossa als premis Àgora Cultural 2018, i intervencions
musicals.
Acte institucional al vestíbul del Consell General realitzat a les 8 del vespre, amb la lectura del Manifest Cultural
2019 a càrrec del president del secretariat, Claude Benet. Lliurament dels Premis Àgora Cultural 2018 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 Joan
Burgués, Maria Domingo, Simó Duró i Anna Riberaygua i Pere Miquel Fonolleda, amb actuació musical de
presentació de Laia Ferrer Marot. Amb la presència i participació del Cap de Govern, Xavier Espot, com a
encarregat de la Cultura, i la síndica general Roser Suñé i la subsíndica Meritxell Palmitjavila, la cònsol d’Andorra
la Vella Conxita Marsol, entre altres.
* Revista Àgora Cultural 32
Pel projecte central d’Àgora Cultural s’està finalitzant l’edició de la revista núm.32 prevista pel 2019, 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 2019 i el lliurament dels premis Àgora Cultural 2018, homenatges a John Morrison, Melcior Font,
Ambròs Caralt, i record de Salvador Brasó, secció joves artistes amb obra d’Astrid Janer, secció poesia, i altres
activitats culturals de les entitats, prevista per al març del 2020.
Secció Història
S’ha presentat 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.
Es comença a preparar el volum 10.
El Consell de Redacció segueix constituït per Pere Cavero, Rosa Muns, Mercè Betriu i Julià Pol.
Secció Noves Tecnologies
Es demana la signatura del document d’autorització als conferenciants de la SAC per a difondre conferències i
articles en llibres impresos i versió digital, que ha estat elaborat pel cap de la secció.
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’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
Actualment s’hi troben 24 conferències, 3 presentacions de llibres, una taula rodona, 4 conferències a la Massana
Còmic, una conferència plenària de debats de recerca, dos resums de Jornades i 6 resums de Trobades Culturals
Pirinenques.
Secció Astronomia
S’envien les efemèrides astronòmiques als socis, quan n’hi ha, i és possible, per correu electrònic i al portal.
Secció Llengua Catalana
Participació en les publicacions.
********************************************************************************
Participació en actes d’altres entitats
4, 5 i 6 d'octubre, a la Seu d’Urgell, XI Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs: "Els pobles abandonats
als Pirineus: causes i conseqüències", organitzat per l’IECAU, l'Institut Ramon Muntaner, el Centre d'Estudis
Comarcals del Ripollès, la SAC i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana.
En podeu trobar més informació a l'enllaç següent https://www.irmu.org/news/2281
Les presentacions de ponències i comunicacions es podran veure en directe per streaming i també
posteriorment a l’enllaç https://www.irmu.org/streaming.
Dissabte 9 de novembre del 2019. Presentació del llibre i record a
Melcior Font , guerriller cultural
La biografia de Melcior Font i Marsà (Sant Andreu de Palomar, 1902 – Barcelona, 1959) recorda qui va ser un poeta
reconegut en el seu temps, traductor excels i periodista en les grans capçaleres dels anys vint i trenta del segle
passat, cineasta i secretari personal de Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat republicana. Exiliat a
les Bons als anys 40, autor dels Goigs a Sant Romà de les Bons.
A càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador i escriptor, autor i editor del llibre.
A les 12 del migdia a l’església de les Bons, a Encamp.
En col·laboració amb Velles Cases Andorranes i el Comú d’Encamp.
Divendres 22 a diumenge 24 de novembre del 2019
FOCS FESTIUS DE LA MEDITERRÀNIA. IV SIMPOSI INTERNACIONAL
Les simbologies i els rituals al voltant del foc
Al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Més informació i inscripcions a simposifoc@irmu.org
Divendres 22 de novembre. Inauguració: Conxita Marsol, Sílvia Riva, Àngels Blasco, Àngels Mach i Marta Vidal.
Conferència plenària per Albert Roig. 26 ponències, 1 taula rodona, presentacions de 8 llibres i audiovisuals, 4
exposicions.
L’espectacle Danses de foc de les falles, a càrrec de l’Esbart d’Andorra la Vella, l’Esbart Laurèdia i l’Esbart Valls del
Nord a la Plaça Guillemó es va haver d’anular per pluja.
Dissabte 23 Espectacle Orquestrina Trama, a l’auditori del Centre de Congressos.
Organitzat per: Taula Nacional Fallaires de les Valls d’Andorra, SAC i IRMU. Amb la Col·laboració de Govern
d’Andorra, Comú d’Andorra la Vella, Andorra Turisme, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (CEPIP) de la Universitat de Lleida, i Obra Cultural La Caixa.
Les presentacions de ponències i comunicacions es podran veure en directe per streaming i també
posteriorment a l’enllaç https://www.irmu.org/streaming.
Producció gravacions del cicle L’autor i la seva obra de l’Associació d’escriptors del Principat d’Andorra.
********************************************************************************
CONVENIS
* 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, 30 i 31. Es continua la relació per altres activitats.

* 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 2016.
* 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 participar dissabte 23 de febrer del 2019 a l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana CCEPC a Riudoms al matí i migdia.
I es va col·laborar en la XV edició del Recercat 2019 a Cervera el 3-4-5 de maig, 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 s’han renovat, perquè caducaven el 12-2018.
Col·laboració en el XI Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs: "Els pobles abandonats als Pirineus:
causes i conseqüències”, organitzat per l'Institut Ramon Muntaner, IECAU, el Centre d'Estudis Comarcals del
Ripollès, el CERib, la SAC i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana (4, 5 i 6 d’octubre 2019 a la Seu
d’Urgell, Sala de la Immaculada (C/ del Carme, 9).
* 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. Realitzat al Teatre Kursaal, passeig de Pere III nº35,
Manresa a l’octubre i a Barcelona el 28 de novembre a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El llibre en
dos volums està disponible en format imprès i digital. També el programa i el llibre de resums. Més informació a
l’enllaç: http://www.congresmetgesibiolegs.cat/XX/index.php/programes/
* El conveni signat amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports el 17 de juliol del 2018, 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, segueix vigent positivament.
* Per tal de poder projectar les filmacions dels actes de la SAC per la RTVA s’està estudiant la signatura d’un
conveni marc.
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.
*II Jornada Autea sobre trastorns de l’espectre autista
Organitza: Autea. Col·laboren: SAAS, CPSIA, SAC. Patrocinen: Govern d’Andorra.
Dijous 21 de febrer del 2019, de 9 h a 14h a l’ArtHotel, Andorra la Vella.
Vegeu programa a part.
*Geolodia 19
Viatge en el temps d’Ordino a Segudet.
Diumenge 12 de maig del 2019 de 9 a 14h. Excursió geològica de matí, col·laboració amb la Fundació Marcel
Chevalier.
*CNAU, participació en les reunions del representant de la SAC.
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 al portal de la SAC, i a www.uce.cat, i la col·lecció
TCP de la 6 a la 14, al portal de la SAC.
Els documents penjats íntegrament al web de la biblioteca universitària de la Universitat d'Andorra, en virtut del
conveni vigent entre ambdues, ha deixat de ser d’accés lliure i necessiten un codi d’accés de la universitat.
https://biblio.uda.ad/modules/search/search.php
Els llibres de conferències i debats 2007, 2008, 2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014, 2015 i 2016; 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),
29 (2017) i 30 (2018); les Trobades Culturals Pirinenques 7-8-9-10-11-12-13 amb els DOI tramitats per l'IEC, estan
penjats al web de l'IEC, monografies en línia, publicacions de la SAC (46 en total).
Els darrers llibres editats estan pendents de ser penjats (XXI Jornades, PRH9, conf. i debats 2017, 31 Diada Prada,
14 i 15 TCP).
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID
=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=7210

PUBLICACIONS
Dimarts 19 de febrer del 2019. Presentació del llibre
L’economia muntanyenca al Pirineu
Que conté els articles presentats a les 14es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Santa Llocaia, a la
Cerdanya del Nord, acollits per l’entitat local l’Associació per a la Protecció del Patrimoni i la Memòria Històrica de
la Vall de Querol (APPMQ/ APPMC).
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, i la Diputació de
Girona.
A les 18,30 h a la Biblioteca Nacional, Andorra la Vella. Parlaments de Maria Ubach, Àngels Blasco, Lluís Obiols i
Àngels Mach. 200 pàgines, 1.400 exemplars, en paper estucat semimat de 135 g. Versió digital amb imatges en
B/N.
Dilluns 1 de març del 2019. Presentació del llibre
Recull de conferències 32è Cicle de conferències 2016: 150 anys de la Nova Reforma /10ns Debats de recerca:
Recerca en biociències per a 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. Parlaments de: Eric Jover, Marta Fonolleda i
Àngels Mach. 252 pàgines, 800 exemplars, en paper estucat semimat de 135 g, amb versió digital.
Dimecres 3 de juliol del 2019. Presentació del llibre
Del Consell de la Terra al Consell General, 600 anys d’història. Papers de Recerca Històrica 9
Editat amb el suport del Govern d’Andorra i el Consell General. Parlaments de Roser Suñé, Àngels Mach i Pere
Cavero. Els autors van explicar un resum dels seus articles.
A les 7 de la tarda a la llibreria La Puça, carrer de la Vall 18, Andorra la Vella
238 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.200 exemplars. Amb versió digital.
Dimecres 8 d’agost del 2019. Presentació del llibre
El parlamentarisme andorrà
Que recull les ponències presentades en la 31a Diada Andorrana a la 50a UCE el 18 d’agost del 2018 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, el Consell General i FEDA Cultura. Parlaments d’Albert Moles i Àngels
Mach. 212 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.000 exemplars. Amb versió digital.
Dimarts 4 de febrer del 2020. Presentació del llibre
450 anys de Monteverdi i 175 anys de l’anestèsia, Recull del 33è cicle de conferències 2017 / 11ns Debats de
recerca: Comportament i ment, la recerca el psicologia
A les 18,30 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.
296 pàgines 800 exemplars en paper estucat semimat de 135 g, amb versió digital.
Dijous 20 de febrer del 2020. Presentació del llibre
Els usos del patrimoni al Pirineu
Que recull les ponències presentades en les 15es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a Sant
Corneli Cercs, al Berguedà el 27 d'octubre del 2018. 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 llibreria la Puça, carrer la Llacuna Plaça de Sant Esteve, Andorra la Vella, a les 7 de la tarda.
264 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.000 exemplars. Amb versió digital.
* Data a fixar
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 32, en maquetació.
En 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.
* 16es Trobades Culturals Pirinenques: Els Pirineus marítims que recull les ponències presentades a les 16es
Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Sorède/Sureda (Rosselló) el 26 d'octubre del 2019. En procés de
preparació.
* 32a Diada Andorrana a la 51a UCE 2019: L’economia circular i Andorra, en procés de preparació.
* Recull de conferències 2019: 600 anys del Consell de la Terra i 150 anys de la taula periòdica dels elements
químics, per publicar sense Debats de recerca. En procés de preparació.
COL·LABORACIONS EN PUBLICACIONS
* Presentació de llibre IBIX volum 10 dissabte 9 de març del 2019 a les 7 de la tarda a Queralbs amb el contingut
del X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs.
* Llibre d’actes del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, en dos volums en versió impresa i digital.
Pendent de presentació.
Agraïments
La SAC expressa el seu agraïment més sincer a les institucions i entitats que, amb la seva col·laboració i interès,
han fet possible la realització de totes les activitats esmentades: Ministeri de Cultura 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 Cultura; Palau de Gel
d’Andorra; Fundació Julià Reig; EPFEM; Faber Andorra; Universitat d’Andorra; Institut d’Estudis Andorrans; Arxiu
Històric Nacional; Arxiu d’Andorra la Vella, Arxiu de Canillo, Arxiu d’Escaldes-Engordany, Arxiu de Sant Julià de
Lòria; 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 a les entitats d’Àgora Cultural del
Principat d’Andorra. Als mitjans de comunicació d’Andorra: Diari d’Andorra, El Periòdic d’Andorra, Bondia, RTVA,
Cadena Pirenaica, Cadena SER, Ara, Fòrum. 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, Institut
d’Estudis Catalans, IECAU i les entitats coorganitzadores de les TCP en l’àmbit exterior.
I als socis actuals, la seva participació en el projecte de tots, que és la Societat Andorrana de Ciències.

