MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES ANY 2020
A l’inici de l’any es va poder presentar els llibres de conferències i debats de recerca 2017 i 15es
Trobades Culturals Pirinenques, a partir del confinament del 13 de març tots els demés actes es van
ajornar, modificar o anular.
La participació de la SAC a la 10a Setmana de la Diversitat Cultural d’Andorra la Vella va consistir en un
enregistrament sobre les activitats de la SAC al llarg dels 10 anys que es va afegir al vídeo general de
resum de les activitats, penjat a la xarxa el 20 de maig del 2020.
CICLE DE CONFERÈNCIES
36è cicle de conferències: 100 anys d’Asimov i 50 anys del sufragi femení a Andorra
Amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d'Andorra la Vella
Dijous 2 de juliol del 2020 (prevista divendres 27 de març del 2020 a les 7 de la tarda)
Conferència
Ningú no sobreviu gaire estona sota l’aigua
A càrrec de Robert Basart, amic i biògraf oficial de l’escriptor Antoni Morell i Mora
A les 12 h del migdia a la sala 24 del Centre Cultural la Llacuna, Andorra la Vella
Dijous 24 de setembre del 2020
Conferència conjunta
Mindfulness per a entrenar una ment sana, bonica i eficaç
a càrrec del Dr. Andrés Martín Asuero, Llicenciat en Ciències (Univ. de Navarra), MBA per la Univ. de
Deusto, Diplomat en Gestió Internacional per INSEAD i Doctor en Psicologia (UAB)
Mindfulness en medicina
a càrrec Dr. Jordi Roig i Cutillas, Llicenciat i doctor cum laude en Medicina (UAB), especialista en
Pneumologia, Fellow & International Regent de l’American College of Chest Physicians (FCCP), Gold
Member de la European Respiratory Society (ERS)
A les 8 del vespre a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, Andorra la Vella
Dimarts 27 d’octubre del 2020
Conferència
El Madrid de Galdós
A càrrec de Fabiola Sofia Masegosa i Gayo, doctora en filologia, traductora jurada i professora
Dins els actes de commemoració dels 100 anys de la mort del novel·lista i dramaturg Benito Pérez Galdós
(1843 -1920)
A les 8 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,
Andorra la Vella.
Dimecres 18 de novembre del 2020
Conferència
Isaac Asimov: amb les arrels al passat i el cap al futur
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 del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,
Andorra la Vella.
Dimecres 25 de novembre del 2020
Taula rodona
50 anys del sufragi femení a Andorra
A càrrec d’Angelina Mas, Roser Suñé, Montse Ronchera, Rosa Gili i Yvan Lara. Modera: Roser Porta.

A les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,
Andorra la Vella.
Dimecres 9 de desembre del 2020
La música i la ciència en progrés. Una retrospectiva de Josep Maria Mestres Quadreny
A càrrec de David Sanz i Badenas, músic, professor de guitarra clàssica i cap servei de l’Institut de Música
del Comú d’Andorra la Vella
A les 8 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,
Andorra la Vella.
Dilluns 13 i dimarts 14 de juliol del 2020 (previstos el 23-24 de març)
13ns Debats de recerca : Instantànies històriques
De 18h a 21 h a la sala d’actes de Morabanc, av. Meritxell 96, Andorra la Vella
En coorganització amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.
Dilluns 13 de juliol
18.00 h Inauguració dels 13ns Debats de recerca
Benvinguda a càrrec de la Sra. Mireia Maestre i Cortadella, directora de màrqueting, comunicació i
qualitat de Mora Banc
Presentació dels Debats de recerca a càrrec de la Sra. Àngels Mach i Buch, presidenta de la Societat
Andorrana de Ciències
Inauguració oficial de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, M. I. Sra. Ester Vilarrubla i Escales
Presentació dels ponents i del programa a càrrec de la Dra. Marta Fonolleda i Riberaygua, coordinadora
dels 13ns Debats de recerca
Conferència magistral
Recerca científica en l'estudi i conservació de l'art rupestre. El camell de Shulgan Tash (BashkortostanRússia)
Sr. Eudald Guillamet i Anton, llicenciat i màster en Conservation-restauration des Biens Culturels per
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (VAE), expert en restauració d'art rupestre, professional
independent
Onze episodis clau per conèixer la història d’Andorra
Sr. Oliver Vergés i Pons, doctor en història medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona, vinculat a
l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona
Què no sabem (encara) de la història d’Andorra?
Sr. Albert Villaró i Boix, historiador i director tècnic del Centre d’Estudis Històrics i Polítics de l’Institut
d’Estudis Andorrans
Dimarts 14 de juliol
Refugiats a Andorra en el marc de la Primera Guerra Mundial i la Guerra civil espanyola
Sr. Joan Lluís Ayala i Díaz, historiador i Màster Universitari en mètodes i tècniques avançades
d’investigació històrica, de la UNED, responsable de l’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella, i professor-tutor
d’història al Centre Associat de la UNED a la Seu d’Urgell
Estudi demogràfic de l’Andorra moderna (S.XVI-1830)
Sr. Jordi Buyreu i Juan, doctor en història moderna per la Universitat de Barcelona, professor del
Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, professor col·laborador de la
Universitat d’Andorra i professor del Lycée Français de Barcelona
La cacera de bruixes a Andorra: investigació històrica i posada en valor d’un patrimoni arxivístic
excepcional
Sr. Pau Castell i Granados, doctor en història medieval per la Universitat de Barcelona professor del
Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona
Una aproximació a la mort com a objecte d’estudi sistèmic. L’exemple de les pràctiques funeràries
atípiques
Sr. Ian Gonzàlez i Alañà, doctorand en arqueologia al Laboratoire Archéologie des Sociétés
Méditerranéennes del CNRS i investigador en el marc del màster en Epistemologia i Filosoﬁa de les
Ciències de l’Université de Lorraine

Escriure la història: creació historiogràfica a la Navarra del segle XIV
Sra. Emma Arcelin i Nieto, historiadora i investigadora en el marc del màster d'Estudis Medievals de la
Universitat de Tolosa Jean-Jaurès
Debat
20.20 h Conclusions i cloenda
Ponències escrites directament per al llibre
El temple de Medamud: la història d’una excavació a Egipte
Sr. Félix Relats i Montserrat, doctor en egiptologia per l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i membre
scientifique de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO), el Caire, Egipte
El monaquisme a Andorra: els casos de Tolse i de Sant Jaume d’Engordany (s. X-XII)
Sr. Climent Miró i Tuset, llicenciat en Humanitats, doctorand de Cultures Medievals de la facultat
d’Història de la Universitat de Barcelona, membre del Projecte Paisatges monàstics (segles VI - XVI) de la
UB
La siderúrgia andorrana moderna. Un marcador, tecnològic, econòmic i paisatgístic
Sr. Olivier Codina i Vialette, doctor en història per la l'Université de Perpignan Via Domitia, tècnic de
Patrimoni de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra
Els reptes d’Andorra als segles XX i XXI
Sra. M. Jesús Lluelles i Larrosa, doctora en geografia per la Universitat de Saragossa i professora
col·laboradora de la Universitat d’Andorra
Sra. Eva Garcia i Lluelles, llicenciada en Dret i ADE per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora
col·laboradora de la Universitat d’Andorra
Seguint la normativa de mesures anticovid19, l’aforament de la sala es va omplir amb 30 persones.
****************************************************************
De diumenge 16 a diumenge 23 d’agost 2020
52a edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada (Conflent). Al Centre d’Estudis Transfronterers Pau
Casals, i en versió telemàtica
Programa complet al portal www.uce.cat
Dissabte 22 d’agost del 2020
33a Diada Andorrana a la 52a UCE
Andorra i la multiculturalitat
A l’auditori del Palau de Gel d’Andorra a Canillo per la covid19, amb enregistrament complet.
Amb el suport del Comú de Canillo, del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i FEDA Cultura
Matí (d’1/4 de 10 del matí a 1/4 d’1 del migdia)
Salutació del president de l’equip rector de la 52a UCE i presentació del llibre de la 32a Diada, des de
Prada
Jordi CASASSAS i YMBERT, president de l’equip rector de la 52a edició de l’UCE
Benvinguda
Marc CASAL i TOMÀS, cònsol menor de Canillo
Presentació
Marta FONOLLEDA i RIBERAYGUA, doctora en Educació Ambiental, assessora territorial per les
relacions de l'UCE amb Andorra per la SAC
Ponències presencials:
1. Dominants i dominats culturals: quin espai d’expressió per les cultures minoritàries a Andorra?
Alan WARD i KOECK, professor i doctor en societat de la Informació i del Coneixement
2 . Castellers d’Andorra o com introduir una nova activitat cultural
Juli PEÑA i BALIU, arquitecte tècnic i president de Castellers d’Andorra
3. La multiculturalitat lusitana a Andorra: portuguesitat a dins, andorranitat a fora
Jose Luis CARVALHO, director artístic del Grup de Folklore Casa de Portugal
4. La multiculturalitat com a riquesa vist des de la permacultura
Arely HERNÀNDEZ i LOPEZ, fundadora i membre de l’Edén de los Rafaeles

5. El repte de la interculturalitat a les societats modernes. El cas d’Andorra
Joan R. MICÓ i IBÀÑEZ, sociòleg i director del Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’IEA
6. Salut mental i multiculturalitat a Andorra
Joan OBIOLS i LLANDRICH, psiquiatre
7. La festa de la Diversitat Cultural d’Andorra la Vella
Miquel CANTURRI i CAMPOS, conseller major, conseller de Cultura i Promoció Turística d’Andorra la
Vella
8. Una nació, una cultura? Multiculturalisme i cultura nacional
Manuel DELGADO i RUIZ, antropòleg i professor d’antropologia religiosa i urbana al Departament
d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona
Tarda de 15 a 18 h
9. Cor dels Petits Cantors d’Andorra: tradició coral, veus i harmonia
Marta DEU i PEDREROL, poetessa i vicepresidenta dels Petits Cantors del Principat d’Andorra
10. Difonent la cultura peruana a Andorra i al món
Lorenzo CASTILLO i SILVA, president de l’Associació de Residents Peruans al Principat d’Andorra ARPA
i president de la Organización Mundial de la Comunidad Peruana en el Exterior OMCOPEX
11. Aprendre a conviure
Ramon ROSSELL i SERRA, rector de Canillo i educador, president de l’Associació AINA
12. Andorra diversa en un món globalitzat
Robert PASTOR i CASTILLO, periodista
13. Art Camp: Colors per al planeta
Faust CAMPAMÀ i PELEIJÀ, escultor, professor i responsable de l’Art Camp de la CNAU, i Jean-Michel
ARMENGOL i PETIT, llicenciat en comerç internacional i gestió i desenvolupament, secretari general de la
CNAU
Ponències enregistrades en vídeo no presencials
1. Multiculturalitat a l’andorrana: postals, mites i reptes
Yvan LARA i SÀNCHEZ, politicòleg, professor i investigador
2. Una vikinga a les muntanyes
Susanne GEORGI, cantant d’origen danès, representant d’Andorra al festival d’Eurovisió 2009, i
presentadora
3. La importància d’un projecte comú en una societat multicultural
Alexandra GREBENNIKOVA i VOLKOVÁ, traductora i llicenciada en Humanitats
4. Identitat i multiculturalitat. Una mirada filosòfica
Joan CUSCÓ i CLARASÓ, doctor en Filosofia i professor al departament d’Història de l’Art, Facultat de
Geografia i Història, Universitat de Barcelona
Ponències no presencials:
5. L’Andorra global i multicultural
Resma PUNJABI, graduada en Psicologia i Ciències de l’Educació, tècnica a l’AQUA
6. El repte de la multiculturalitat
Abderrahim EL HAMDAOUI, màster en Filosofia i Lletres i professor, president de l‘associació
Averroes
7. Un viatge personal a través del multiculturalisme mundial
Clare ALLCARD, viatgera, marinera, escriptora
8. Senegalesos andorrans
Jael POZO i LOZANO, veterinària, i Aboubacry BA, llicenciat en història, geografia i dret, educador al
Punt 400 de la Massana
9. Les influències multiculturals en els canvis socials i econòmics d’Andorra al segle XX
Claudine TARRENE, doctora en Estudis Catalans i Transfronterers, Universitat de Perpinyà-Via Domitia
10. L’evolució de les cultures en el si d’Andorra
Àlex FLECHA i DABAD, estudiant universitari i president de la secció jove de Demòcrates per Andorra
11. Nanchang- Toronto- Canillo. Crònica de 20 anys a Andorra
Yuhong AI, economista

12. Andorra i la multiculturalitat – immigració adaptada?
Joao DE MELO i BARROS, vocal del Comitè executiu del Partit Socialdemòcrata
13. El camí cap a la integració cultural
Jana KUKLOVÁ, enginyera de transports i professora i investigadora a la Facultat de Transports,
Universitat Politècnica de Praga
14. Multiculturalitat i gènere
Laia MOLINÉ i CINTAS, membre de la CPN de Progressistes SDP
15. Andorra i la multiculturalitat: desenvolupament econòmic, humà i cultural
Oliver ALIS i SALGUERO, gestor comercial i Conseller General per Tercera Via + Unió Laurediana +
Independents
Debat
Cloenda, Àngels MACH i BUCH, farmacèutica, presidenta de la SAC i membre de la Fundació UCE
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.
40 assistents, l’aforament màxim de la sala permès amb les mesures covid19, i mascareta amb logos.
No va haver-hi acte d’ofrena floral al cementiri de Prada, perquè tots els actes i cursos van ser
telemàtics des del Centre Pau Casals. Es va participar en el curs Introducció als Països Catalans: Andorra
(Antoni Pol) el 21-8-20.
********************************************************************************
Dissabte 28 de novembre del 2020
17es Trobades Culturals Pirinenques: Aliances territorials pirinenques
Per tot el dia des del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, sala Consòrcia, en format telemàtic.
Presentació del llibre de les 16s Trobades Culturals Pirinenques: Els Pirineus marítims, realitzades a Sureda/
Sorède, carrer de la Sardana, al Rosselló el 26 d’octubre del 2019 a càrrec de Maria Ubach, ministra d’Afers
Exteriors d’Andorra, a les 12,30h.
PROGRAMA MATÍ (de les 9,00 a les 13,00 hores)
Benvinguda Miquel Canturri i Campos, conseller de Cultura i de Promoció Turística d’Andorra la Vella
Presentació Àngels Mach i Buch, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències
Agermanament de dos paisatges culturals, les Causses et Cevennes i la Vall del Madriu-Perafita-Claror
Susanna Simon i Torralba, directora del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror
Los lochs circumvehïns. Xarxes d’avisos a la Seu d’Urgell dels segles XVI i XVII
Lluís Obiols i Perearnau, arxiver i historiador, president de l’IECAU
Les concòrdies entre els Arts de Pesca de Cadaqués, la Selva de Mar i Roses al segle XVII
Montserrat Moli i Frigola, II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Real Academia de la Historia
Relacions ramaderes transfrontereres al Pirineu oriental
Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista, historiador i expresident del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
L’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus
Antoni Pol i Solé, arquitecte i urbanista i Joan Ganyet i Solé, arquitecte i polític
“I aixequem un mur sobre l’aigua”. Les relacions entre Catalunya i l’Aragó a la Ribagorça (fi segle XX- segle
XXI)
Carles Barrull i Perna, historiador, i Òscar Jané i Checa, historiador i professor de la UAB
Veïnatge cordial entre les valls de l’Ariège i del Segre durant les guerres de Religió
Jean Louis Blanchon, historiador
La Comunitat de Treball dels Pirineus i Andorra, 38 anys de cooperació transfronterera
Pere Roquet i Portella, secretari general de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera
Espionatge preindustrial, contraban i transferència tecnològica al Berguedà entre finals del s. XVIII i
principis del XIX
Rosa Serra i Rotés, historiadora i presidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà
Els segrestos dels ramats com a metàfora de la lluita per la possessió de la terra: Arcavell, Sant Julià de Lòria i
els Coprínceps el 1896
Teresa Rodrigo i Monsonís, cap de redacció documental del Comú de Sant Julià de Lòria
Solucions transfrontereres per afrontar els reptes dels territoris de muntanya: el rol del futur acord
d’associació entre Andorra i la UE
Landry Riba i Mandicó, veterinari i Secretari d’Estat d’Afers Europeus
PROGRAMA TARDA (de les 14,30 a les 17,30 hores)
Límits i fronteres: cooperació transfronterera a Europa
Joan-Carles Rodríguez i Miñana, notari, president de la Cambra de Notaris del Principat d’Andorra

La relació de l'Aran amb la plana de Lleida al llarg del temps
Joan-Ramon González i Pérez, arqueòleg, i Maria José Atienza i Averós, Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
La solidaritat entre els territoris pirinencs: alguns fets i situacions històriques amb afectacions a les Valls
d’Andorra (s. II aC- s. XXI)
Domènec Bascompte i Grau, historiador i arxiver del Comú de Canillo
Adaptació de la plataforma ALBINA per a la traducció automàtica del butlletí d’allaus al Pirineu
Ivan Moner i Seira, geòleg i nivòleg del Conselh Generau d’Aran i Guillem Martin i Bellido, físic, meteoròleg i nivòleg del
Servei Meteorològic d’Andorra
Comunitat de territoris transfronterers: Sextània
Antoni Ubach i Mortés, exconseller del Govern d’Andorra d’Educació i Cultura, de Treball i Benestar Social (1982-1984)
D’Andorra a Tolosa. Com s’hi anava a la segona meitat del segle XIX
Jordi Guillamet i Anton, historiador
Ni parent de lluny ni veí de prop: les aliances territorials basques al segle XXI
Xabier Kerexeta Erro, tècnic de etnografia de la Diputació Foral de Guipúscoa
La cooperació entre territoris catalans, aragonesos, bascos i francesos a partir del programa POCTEFA PATRIM+
Jordi Abella i Pons, antropòleg i director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Debat final i Cloenda
En blau connexió en directe, en verd càpsula, en marró lectura del resum del text enviat, en negre en directe a la sala

Ponències no presencials directament per al llibre.
L'Àrea Econòmica Transfronterera (AET): un nou concepte socioeconòmic de frontera
Enric Quílez i Castro, informàtic i president del Grup de Recerca de Cerdanya
Com veien el Berguedà algunes de les primeres guies d’excursionistes
Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà
A l’entorn dels pactes territorials. L’Edat Contemporània
Pere Cavero i Muñoz, historiador i cap de la secció d’Història de la SAC
Acords de cosenyoriu, vulgo dit pariatges: una aproximació al cas del Pirineu català
Carles Gascon i Chopo, doctor en història i tècnic al Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Del Quart al Comú d’Escaldes-Engordany
Montserrat Bota i Pararol, historiadora i arxivera d’Escaldes-Engordany
La criminalitat a les Valls d'Andorra durant l'Antic Règim. Balanç historiogràfic i perspectives de futur
Jorge Rodríguez i Pérez, historiador i arxiver
Foren, les patzeries de l'època moderna, símbols de concòrdia? Reflexions entorn de les relacions
pirinenques (segles XVI-XIX)
Patrici Pojada, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Perpinyà- Via Domitia

Nombre d'assistents: 63 persones es van poder seguir en la connexió telemàtica al llarg de tot el dia de diferents
territoris.
Va ser cobert pels mitjans de comunicació d'Andorra, del Berguedà, de l’Alt Urgell, de la Ribagorça, i dels Pirineus
Orientals.
L'acte va comptar com a patrocinadors amb: Comú d’Andorra la Vella, Institut Ramon Muntaner, FEDA Cultura,
Govern d'Andorra, IDAPA, Diputació de Girona i Departament dels Pirineus Orientals.
*******************************************************************************
SECCIONS
Secció Acadèmia del coneixement de la SAC
El primer president Antoni Morell mor el 5-1-20. No s’ha rebut cap proposta per l’ajut de recerca Andreu d’Alàs.
Es va posar esquela als 3 diaris del país. I seguidament als següents acadèmics que han finat durant l’any 2020:
Francesc Badia, Elidà Amigó, Ramon Viñas i Òscar Ribas.
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.
La major part d’activitats de l’ACMCB del 2020 han estat telemàtiques.
Secció Àgora Cultural
* Petits Cantors del Principat d’Andorra va agafar el relleu de Velles Cases Andorranes VCA en el secretariat
d’Àgora Cultural 2020 el 4-3-2020. 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.

Dimarts 30 de juny del 2020
*Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 32
que conté un reportatge del Dia de la Cultura 2019 i el lliurament dels premis Àgora 2018 a Joan Burgués i
Martisella, Maria Felissa Domingo i Molins, Simó Duró i Coma, Anna Riberaygua-Pere Miquel Fonolleda, i els
homenatges a John Morrison, Ambròs Caralt, Melcior Font, i el record a Salvador Brasó. La secció joves artistes
amb Irene Clua i Geli, 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 jardí de Casa Ramonguem, a Ordino, a l’aire lliure per protecció contra la pandèmia.
Parlaments de Simó Duró, Miquel Canturri i Claude Benet.
Dijous 23 de juliol del 2020
*Diada de Sant Jordi
En no haver-se celebrat el dia de Sant Jordi a l’abril, i havent-se suspès la fira del llibre al juliol a la plaça del Poble,
a Andorra la Vella, es va presentar la làmina 2020, realitzada per l’artista Maria Dolors Novells i Barceló, al Museu
del Còmic de la Massana, amb aforament reduït, a les 6 de la tarda. Parlaments de Marta Deu, vicepresidenta dels
Petits Cantors del Principat d’Andorra Secretariat 2020, i Àngels Mach, presidenta de la SAC coordinadora d’Àgora
Cultural.
Dimecres 7 d’octubre del 2020
*Dia de la Cultura
Lectura del Manifest Cultural a càrrec de Petits Cantors del Principat d’Andorra, secretariat 2020 d’Àgora Cultural
en nom de les 26 associacions, els parlaments institucionals i de glossa als premis Àgora Cultural 2019, i
intervencions musicals.
Acte institucional al vestíbul del Consell General realitzat a les 8 del vespre, amb la lectura del Manifest Cultural
2020 a càrrec de Josep Dallerès. Lliurament dels Premis Àgora Cultural 2019 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 Antoni Ubach, Eva Julian, i Josep Dallerès, amb
actuació musical del Cor Petits Cantors del Principat d’Andorra i presentació de Noemí Rodríguez. Amb la
presència i participació de la ministra de Cultura i esports, Sílvia Riva, i la síndica general Roser Suñé i la subsíndica
Meritxell Palmitjavila, la cònsol d’Andorra la Vella Conxita Marsol, entre altres. Aforament reduït a 40 assistents i
seguint la normativa de protecció de la pandèmia.
* Revista Àgora Cultural 33
Pel projecte central d’Àgora Cultural s’està finalitzant l’edició de la revista núm. 33 prevista per finals del 2020,
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 2020 i el lliurament dels premis Àgora Cultural 2019, homenatges a Josep Maria Mercader,
Enric Graner, Antoni Florit, i el record dels finats durant l’any 2020 del món cultural andorrà, secció joves artistes
amb obra de Myriam Grau, secció poesia, i altres activitats culturals de les entitats, prevista per al març del 2020.
Secció Història
Es prepara el volum 10: La sobirania andorrana en moments difícils.
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, i es prepara un nou
document més complert amb l’ajut de P.I. Advocats.
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
Aquest any 2020, amb l’afany de deixar traça audiovisual de les activitats de la SAC, i més amb les restriccions
d’aforament de protecció anticovid19, s’han enregistrat tots els actes íntegrament i s’han penjat al canal de la
SAC a youtube amb celeritat.
Actualment s’hi troben 39 conferències, 3 presentacions de llibres, 3 taula rodona, 4 conferències a la Massana
Còmic, 3 debats de recerca (1+4+4), dos resums de Jornades, 1 secció Acadèmica, 1 producció SAC “Sergi Mas”, 1
Poesia, 3 Dia de la Cultura (1+2+2), 8 resums de Trobades Culturals Pirinenques + 4 /2020, 1 Diada andorrana
(4/2020). S’ha sol·licitat DL per les filmacions a la Biblioteca Nacional, i se’n ha lliurat còpia.
Producció gravacions del cicle L’autor i la seva obra de l’Associació d’escriptors del Principat d’Andorra.
Secció Astronomia
S’envien les efemèrides astronòmiques als socis, quan n’hi ha, i és possible, per correu electrònic i al portal. S’ha
col·laborat en una activitat del Club Pirinenc Andorrà.
Secció Llengua Catalana
Participació en les publicacions.
********************************************************************************
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 , 31 i 32. 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 2017.
* 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 22 de febrer del 2020 a l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana CCEPC a Tossa de Mar al matí i migdia.
I es va col·laborar en la XVI edició del Recercat 2020 al Vendrell, el 29, 30 i 31 d’octubre, 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, que aquest any 2020 van ser en forma telemàtica la majoria d’actes. 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 i estan a la disposició dels socis que ens hagin comunicat les
seves dades.
* El projecte Centre d’Estudis Transfronterers Pau Casals a Prada de Conflent inaugurat el 2015 i que funciona per
activitats escolars curriculars entre setmana i com alberg els caps de setmana i vacances, amb un director
pedagògic, recepcionista i personal de manteniment, el 2020 amb el confinament i la reducció d’aforament ha
vist minvada la seva tresoreria. 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, però
s’espera una renovació actualitzada.
* Amb la Fundació Alsina i Bofill. La reunió anyal no es va poder dur a terme al juny i es va optar per presentar el
balanç de la tresoreria directament per correu electrònic. El llibre del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana, realitzat el 20-21/10/2017 a Manresa, en dos volums, està disponible en format imprès i digital. També
el programa i el llibre de resums a l’enllaç: http://www.congresmetgesibiolegs.cat/XX/index.php/programes/

I al portal de la Fundació Alsina Bofill https://fab.espais.iec.cat/xx-cmblc/
* 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.
*El Geolodia 20 en col·laboració amb la Fundació Marcel Chevalier, es va fer des de casa amb un recordatori des
les sortides dels anys anteriors.
*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 llibres de conferències i debats 2007, 2008, 2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014, 2015, 2016, 2017; els Papers
de Recerca Històrica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; les XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI 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 (2016), 30 (2017), 31 (2018) i 32 (2019); les Trobades Culturals Pirinenques 7-8-9-10-11-1213-14-15 amb els DOI tramitats per l'IEC, estan penjats al web de l'IEC, monografies en línia, publicacions de la
SAC (50 en total).
Els darrers llibres editats estan pendents de ser penjats (conf. i debats 2018, 16es TCP).
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID
=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=7210
PUBLICACIONS
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. Parlaments de Conxita Marsol, Ester
Vilarrubla, Sílvia Riva i Àngels Mach
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.
Dimarts 30 de juny del 2020
Presentació de la revista Àgora cultural núm. 32
A la tarda al jardí de Casa Ramonguem a Ordino. 60 pàgines a color, versió impresa 1000 exemplars i digital.
Dimecres 5 d’agost del 2020. Presentació del llibre
L’economia circular i Andorra
Que recull les ponències presentades en la 32a Diada Andorrana a la 51a UCE el 18 d’agost del 2019 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, Marta
Fonolleda i Àngels Mach. 232 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.000 exemplars. Amb versió digital.
Dissabte 28 de novembre 2020. Presentació del llibre telemàtica
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.
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 12,30 h en format telemàtic dins les 17es Trobades Culturals Pirinenques, Andorra la Vella. Parlament de
Maria Ubach, ministra d’Afers Exteriors.
312 pàgines, 1.400 exemplars, en paper estucat semimat de 135 g. Versió digital amb imatges en B/N.
Data de presentació a fixar
* 550 anys de Gutenberg i 50 anys de trasplantaments, Recull del 34è cicle de conferències 2018 / 12ns Debats
de recerca: Energia i recursos naturals, treballant pel futur
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.
292 pàgines 800 exemplars en paper estucat semimat de 135 g, amb versió digital.
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 32, en maquetació.
En preparació:
* Revista Àgora Cultural núm. 33
* Andorra i la multiculturalitat, 33a Diada Andorrana a la 52a UCE 2020: en procés de preparació.
* Recull de conferències del 35è cicle de 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.
* Recull de conferències del 36è cicle de 2020: 100 anys d’Asimov i 50 anys del sufragi femení a Andorra / 13ns
Debats de recerca: Instantànies històriques
* Aliances territorials pirinenques, 17es Trobades Culturals Pirinenques, Andorra la Vella 28 de novembre 2020
COL·LABORACIONS EN PUBLICACIONS
* Col·laboració en la publicació IBIX volum 11 del XI Col·loqui Internacional d'Estudis Transpirinencs: Els pobles
abandonats als Pirineus: causes i conseqüències, realitzats el 4, 5 i 6 d'octubre 2019, a la Seu d’Urgell, 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. Pendent de presentació a la Seu d’Urgell.
* Llibre de les actes del 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, que es va realitzar al Palau de Gel d’Andorra
a Canillo del 20 al 22 de juny del 2019. En versió digital i impresa a la impremta Galobart de Santa Eulàlia de
Ronçana. Editat amb l’ajut del Consell General, Comú de Canillo, Crèdit Andorrà, IEC. Pendent de presentació a
Andorra.
* Presentació del IV Simposi dels Focs Festius de la Mediterrània: Les simbologies i els rituals al voltant del foc,
realitzat a Andorra la Vella, Centre de Congressos, del 22 al 24 de novembre del 2019. Editat a l’Editorial Afers,
amb l’ajut del Comú d’Andorra la Vella, Crèdit Andorrà, Institut Ramon Muntaner, Generalitat de Catalunya i
Fundació Josep Irla. Pendent de presentació a Andorra.
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; L’Arca; Crèdit Andorrà; Morabanc; Andorra Telecom; FEDA Cultura; Palau de Gel
d’Andorra; Fundació Julià Reig; 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, Altaveu digital, RTVA, Cadena Pirenaica,
Cadena SER, Ara, Fòrum, Dona Secret. 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, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora
de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l’IDAPA, la Diputació de Girona, Consell Departamental dels Pirineus
Orientals, 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.

