MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT ANDORRANA D E CIÈNCIES ANY 2014
30è Cicle de conferències 2014: 450 anys del naixement de Galileu
Amb el suport del Ministeri de Cultura i el Comú d'Andorra la Vella
Dimecres 29 de gener del 2014
Taula rodona
Meteorologia i circulació hivernal de vehicles
El XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal
A càrrec de David Palmitjavila i Duedra, enginyer i vicepresident de Comitè Organitzador del XIV Congrés
Internacional PIARC
El XVII Congrés Internacional de condicions meteorològiques adverses en carreteres (SIRWEC) a Andorra
A càrrec de Ramon Copons i Llorens, doctor en geologia i director tècnic del CENMA
HARMONIE: el nou model de predicció del temps de l’Agència Estatal de Meteorologia. El camí cap a la
mesoescala
A càrrec de José Antonio García-Moya Zapata, físic meteoròleg i cap de l’Àrea d’Innovació de l’Agència
Estatal de Meteorologia, Madrid
El Servei de Meteorologia d’Andorra
A càrrec d’Antoni Molné, cap del Servei Meteorològic del Govern d’Andorra
Dimarts 25 de febrer del 2014
Conferència
El diamant: passat, present i futur
A càrrec de Joaquim Maria Nogués i Carulla, doctor en geologia, gemmòleg i especialista en diamant,
professor titular de Cristal·lografia i Mineralogia a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, i
director de l’Escola de Gemmologia de la Universitat de Barcelona.
En col·laboració amb la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO en l’Any Internacional de la
Cristal·lografia.
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra
la Vella.
Dimarts 18 de març del 2014
Presentació del llibre
La frontera al Pirineu
Que recull les ponències presentades en les 9es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a
Puigcerdà el 20 d'octubre del 2012.
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 d’Estudis Ilerdencs Fundació Pública de la Diputació de Lleida, i del Institut
Ramon Muntaner.
A les 8 del vespre a la Biblioteca Nacional d’Andorra, Casa Bauró, placeta de Sant Esteve, Andorra la Vella
Divendres 28 de març del 2014
Conferència
Esteve Albert i la seva aportació universal
A càrrec de Jordi Pasques i Canut, escriptor i comissari de l’Any Esteve Albert a Catalunya
Dins els actes previstos per al Centenari del naixement d’Esteve Albert i Corp (1914-2014).
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra
la Vella.
Prèviament, a les 7 de la tarda, es durà a terme una ofrena floral a la tomba de l’Esteve Albert i Corp al
cementiri nou d’Andorra la Vella al carrer Mossèn Lluís Pujol a Santa Coloma
Dimarts 1 d’abril del 2014
Presentació del llibre

Recull de conferències 2010: 50 anys de contracepció hormonal / 5ns Debats de recerca: La recerca en el
sector privat i la transferència tecnològica / Recull de conferències 2011: 850 anys de la preparació de la 1ª
concòrdia signada pels andorrans amb l'exterior
Editat 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.
A les 8 del vespre a la sala d’actes de MoraBanc, avinguda Meritxell 96, Andorra la Vella
Divendres 4 a diumenge 6 d’abril del 2014
La Massana còmic 18a edició
Exposicions i conferencies, a la Closeta, la Massana
Dissabte 5 d’abril del 2014
Conferència
Els nous valors del còmic espanyol
A càrrec d’Antoni Guiral i Conti, crític, editor i guionista de còmic català
A 2/4 de 7 del vespre en el marc del la 18a edició de La Massana Còmic, a La Closeta.
Dimarts 15 d’abril del 2014
Presentació de la revista Àgora 22,23,24
A les 8 del vespre a l’Auditori Rocafort, al Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria
Dimarts 22 d’abril del 2014
Presentació de la litografia de Sant Jordi 2014 original de Faust Campamà i Pelejà
A les 7 de la tarda a la Galeria d’Art Pilar Riberaygua, carrer de la Vall 12, Andorra la Vella
Dimecres 23 d’abril del 2014
Diada de Sant Jordi
Parada a la plaça del Poble amb llibres, CD de música i material divers de les entitats d’Àgora Cultural i
venda de la litografia 2014 realitzada per l’artista Faust Campamà
Dilluns 28 d’abril del 2014
Conferència
La psiquiatria i les medicines complementàries
A càrrec del Dr. Joan Obiols i Llandrich, doctor en psiquiatria i cap del Servei de Salut Mental de l’Hospital
Nostra Sra. de Meritxell.
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra
la Vella.
Divendres 9, dissabte 10 i diumenge 11 de maig del 2014
Recercat X edició
Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. Conferències, exposicions, fira de
publicacions de les entitats, visites culturals, audiovisuals, tallers, i lliurament dels premis Recercat, a
Barcelona, Capital de la Cultura Catalana 2014, a l’espai Arts Santa Mònica, Rambles 7
Divendres 23 de maig del 2014
Conferència
Educació, diversitat i Europa
A càrrec de Josep E. Dallerés i Codina, ambaixador d’Andorra al Consell d’Europa, ensenyant i polític.
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra
la Vella.
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.

Dissabte 24 de maig del 2014
Festa de la Diversitat Cultural
A la plaça Guillemó, Andorra la Vella, per tot el dia
Dilluns 2 de juny del 2014
Conferència
Esteve Albert i la història: El Retaule de Sant Ermengol
A càrrec de Lluís Obiols i Perearnau, historiador i arxiver, director de l’obra, i Jesús Galindo i Ortego,
president del Patronat del Retaule de Sant Ermengol.
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra
la Vella.
Dimecres 4 de juny del 2014
Dia de la Cultura, manifest cultural i lliurament dels Premis Àgora Cultural 2013
A les 8 del vespre al vestíbul, del Consell General, carrer de la Vall, Andorra la Vella
Dijous 14 d’agost del 2014
Presentació del llibre
Andorra i l’obertura econòmica / La nacionalitat andorrana
Que recull en un sol volum les ponències presentades a la 25a Diada Andorrana a la XLIV UCE el 18 d’agost
del 2012 i a la 26a Diada Andorrana a la XLV UCE el 18 d’agost del 2013.
Edició publicada amb el suport del Consell General, el ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis i Forces Elèctriques d'Andorra FEDA.
A les 12 del migdia al MW Museu de l'Electricitat, Av. de la Bartra, Encamp
Del 16 al 24 d'agost del 2014
XLVI (46a) Universitat Catalana d'Estiu
Al liceu Charles Renouvier, Prada de Conflent.
Cursos, tallers, seminaris, formació cultural, jornades científiques i professionals, actes i homenatges,
espectacles.
Més informació al web www.uce.cat
Dissabte 23 d'agost del 2014
27a Diada Andorrana a la XLVI Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent
Models de país per a Andorra
Ponències i debats per tot el dia al liceu Renouvier, a Prada de Conflent
Assistència lliure
Amb el suport del Ministeri de Cultura i FEDA
Dissabte 25 d’octubre del 2014
11s Trobades Culturals Pirinenques
Patrimoni i turisme al Pirineu
Ponències i debats per tot el dia de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 i de les 4 a les 7 de la tarda.
A l’Ecomuseu Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà).
Organitzades per: Ecomuseu Valls d'Àneu, Àmbit de Recerques del Berguedà, Amics de Besalú i el seu
Comtat, Casal del Conflent, Casal Cultural Català del Vallespir, Centre d'Estudis del Ripollès, Centre
d'Estudis Ribagorçans, Institut d'Estudis Aranesi, Institut d'Estudis Ceretans, Institut d'Estudis Comarcals
de l'Alt Urgell, i Societat Andorrana de Ciències.
Amb el suport del Govern d'Andorra, FEDA, IDAPA, Institut Ramon Muntaner, l’Institut d’Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida, i el Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona.

Es presentarà el llibre de les 10s Trobades Culturals Pirinenques: El patrimoni festiu del Pirineu, que es van
realitzar a Ripoll el 26 d'octubre del 2013.
Assistència lliure i gratuïta.
Dimecres 5 i dijous 6 de novembre del 2014
8s Debats de recerca
Física i Química, investigant la realitat
En coorganització amb el departament d’Ensenyament Superior i Recerca del ministeri d’Educació i
Joventut, i el suport de Morabanc.
De les 6 de la tarda a les 9 del vespre a la sala de Morabanc, avinguda Meritxell 96, Andorra la Vella.
Dijous 13 de novembre del 2014
Conferència
La modernitat de Galileu, 450 anys després del seu naixement
A càrrec de Núria Ferrer i Anglada, doctora en ciències, professora titular del departament de Física
Aplicada, ETSETB, Universitat Politècnica de Catalunya, i coordinadora de l’Àrea de Ciència i Tecnologia de
la Universitat Catalana d’Estiu.
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,
Andorra la Vella.
Dimarts 18 de novembre de 2014
Presentació del llibre
L’aportació dels professionals liberals a la societat
Que recull les ponències presentades en les XVIII Jornades de la SAC realitzades l’1 de desembre del 2012.
Amb el suport del ministeri de Cultura i Crèdit Andorrà.
A 2/4 de 8 del vespre a la Llibreria La Puça, Carrer Major 18, Andorra la Vella
Dijous 20 de novembre del 2014
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 25 i 26
Homenatge a Joan Riera i Simó i monogràfic sobre disseny a Andorra, Alt Urgell i Cerdanya
Editada amb el suport del ministeri de Cultura i el comú d’Andorra la Vella.
A 2/4 de 8 del vespre a la Sala d’Exposicions el Govern, carrer Bonaventura Riberaygua 5, Andorra la Vella
Dissabte 29 de novembre del 2014 anul·lades
XX Jornades
El sector financer andorrà
A la sala d'actes de La Llacuna Centre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella.
Dilluns 15 de desembre del 2014
Presentació del llibre
El patrimoni festiu del Pirineu
Que recull les ponències presentades en les 10es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a
Ripoll el 26 d'octubre del 2013.
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 d’Estudis Ilerdencs Fundació Pública de la Diputació de Lleida, del Institut
Ramon Muntaner, de l’Ajuntament de la Comtal Vila de Ripoll, i el Patronat Francesc Eiximenis de la
Diputació de Girona.
A les 7 de la tarda al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, Plaça de la Germandat, Sant Julià
de Lòria
JORNADES

Dissabte 23 d’agost del 2014 27a Diada Andorrana a la XLVI Universitat Catalana d’Estiu al liceu Renouvier
de Prada de Conflent, amb el tema: MODELS DE PAÍS PER A ANDORRA amb la subvenció del Ministeri de
Cultura i FEDA.
La Diada es va estructurar en tres blocs, matí, tarda i ponències no presencials. En total 30 ponències, 22
ponències presencials de 15 minuts i 8 ponències escrites, fotocopiades a disposició del públic i de la
premsa. A final de tarda es va reservar un temps per al debat, per donar oportunitat als assistents i als
ponents a reflexionar, comentar i dialogar entre tots. Més d'una vintena d'intervencions van agilitzar i
acabar en un interessant debat.
El bloc del matí ( de les 9,30 a les 13 h) es va desenvolupar amb la presentació a càrrec d’Èric JOVER i
COMAS, vicerector per les relacions de l'UCE amb Andorra i la salutació del president de l’equip rector de la
XLVI edició de l’UCE, Salvador ALEGRET i SANROMÀ i es van presentar les primeres set ponències:
1. Unes necessàries transformacions
Lluís SÀMPER i PASCUAL, representant dels pensionistes al Consell d’Administració de la CASS i
secretari de la Federació de Gent Gran del Principat d’Andorra
2. Els drets ciutadans
Manuel PUJADAS i DOMINGO, advocat i exdegà del Col·legi d’Advocats d’Andorra
3. Les telecomunicacions de la nova Andorra
Jordi NADAL i BENTADÉ, enginyer i director general d’Andorra Telecom
4. Model de país i model de gestió
Maria REIG i MOLES, empresària, presidenta de Reig Capital Group i exconsellera general
5. Model del sector energètic
Albert MOLES i BETRIU, enginyer i director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)
6. El model de sanitat pública
Cristina RODRÍGUEZ i GALAN, màster en Economia i Gestió d’Empreses i ministra de Salut i Benestar
7. El model educatiu
Roser SUÑÉ i PASCUET, llicenciada en Filologia Catalana i ministra d’Educació i Joventut
En el bloc de la tarda (de 15,30 a 19 h) es van presentar les següents vuit ponències a les quals va seguir un
debat que va permetre als assistents de participar i ampliar els aspectes contemplats en les ponències
amb nous matisos:
8. Andorra Regenera
Miquel MERCÈ i RODRÍGUEZ, arquitecte i representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra dins
del projecte Regenera
9. Un país pels joves
Marc PONS i MARTELL, conseller de Joventut, Esports i Noves Tecnologies del Comú d’Andorra la Vella
10. Reduir, reciclar i reutilitzar, claus per a un país de futur
Cristina RICO i FLOR, enginyera i directora de CTRASA
11. Models de país a través de la literatura
Josep Carles LAÍNEZ, llicenciat en Filologia Catalana i en Comunicació Audiovisual, escriptor i cap de
redacció de la revista Debats
12. La solidaritat, un actiu de país
Josep DURÓ i VIDAL, doctor en optometria i òptic diplomat, president de la Creu Roja Andorrana
13. Un nou model turístic per Andorra
Betim BUDZAKU, economista i gerent d’Andorra Turisme
14. Reptes de futur i model social d’Andorra
Albert GOMÀ i SALA, politicòleg i sociòleg, responsable de l’empresa Social Innova
15. Model de país en l’àrea de la gestió forestal, des de l’actuació comunal: el cas de la parròquia de la
Massana
Jael POZO i LOZANO, veterinària i consellera de Cultura, Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del
Comú de la Massana
En el bloc de ponències no presencials es va comptar amb les següents aportacions escrites:
1. Noves accions al Pas de la Casa

Jean Jacques CARRIÉ i MILAGRE, empresari i president de l’associació Iniciativa Publicitària del Pas de la
Casa
2. L’oasi comunicatiu andorrà. Perills i amenaces per al dret d’informació i les llibertats d’expressió i
opinió
Marc SEGALÉS i DALMAU, periodista i director dels diaris gratuïts Bondia i Més Andorra
3. El model de seguretat social
Josep DELGADO i VILLENA, economista i president del Consell d’administració de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social
4. El destí muntanya: oportunitats i model de futur
Conrad BLANCH i FORS, enginyer químic i director general d’ENSISA
5. Com transformar la mentalitat de la societat
Núria PRENAFETA i AGELET, consultora per al talent individual i corporatiu, sòcia directora de Next
Human Engineering i llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana
6. Nous sectors d’activitat per diversificar l’economia andorrana
Josep Maria MISSÉ i CORTINA, enginyer superior en Informàtica, i secretari d’Estat per la
Diversificació Econòmica del Govern d’Andorra
La cloenda va anar a càrrec d’Àngels MACH i BUCH, presidenta de la SAC, després d’un dinàmic i
participatiu temps per al debat.
Es va participar a les Jornades Canemàs sobre l’associacionisme cultural el 17 i 18 d’agost. No es va poder
participar a la IV Jornada sobre Àrees protegides, de l’Obra Cultural de l’Alguer per coincidir en el temps
(dia 18)
Antoni Pol va impartir la part d’Andorra del curs Iniciació als Països Catalans: 1714-2014. (dia 20)
Rosa Ferrer va participar a la I Jornada de municipis dels Països Catalans: El procés que viu Catalunya des de
la perspectiva dels ajuntaments i els seus ciutadans, junt amb Carles Puigdemont, alcalde de Girona, Josep
Anton Chauvell, alcalde del Campell, Claudi Ferrer, alcalde de Parts de Molló, Antoni Francès, alcalde
d’Alcoy, Antoni Reus, alcalde de Santa Margalida, i Francesc Manent, alcalde de Sant Andreu de Sureda,
moderada per Pere Manzanares. (dia 22)
Eric Jover segueix sent el vicepresident territorial per Andorra a l’equip rector.
Es va participar en l’acte d’homenatge a Pompeu Fabra al cementiri de Prada (dia 19), i en els diversos actes
i commemoracions.

***********************************************
Novembre del 2013
XX Jornades de la SAC a Andorra. El sistema financer andorrà
El tema no era escaient per al context del moment i la junta directiva va decidir un canvi de temàtica i data
a la primavera del 2015.
**************************************************************************************

Dissabte 25 d'octubre del 2014
11s Trobades Culturals Pirinenques: Patrimoni i turisme al Pirineu
Realitzades a l’era de Casa Gassia de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu per tot el dia de 9,30 del
matí a 7 de la tarda. 27 ponències.
Organitzades per l’Institut d’Estudis Ceretans, la Societat Andorrana de Ciències i l'Institut d'Estudis Comarcals
de l'Alt Urgell, junt amb l'Àmbit de Recerques del Bergadà, Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Centre d'Estudis
Ribagorçans, Centre d'Estudis del Ripollès, Institut d'Estudis Aranesi, Amics de Besalú i el seu Comtat, Casal de
Prada de Conflent i Centre Cultural Català del Vallespir.
Patrocinades per: Govern d’Andorra, Institut Ramon Muntaner, IDAPA, Institut d’Estudis Ilerdencs, Diputació
de Lleida. Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
L’acte durant el matí de les 9,30 a les 13,30 h es va desenvolupar amb la benvinguda a càrrec de Ramon
Villuendas i Palobart, alcalde d’Esterri d‘Àneu, i la presentació a càrrec de Jordi Abella i Pons, antropòleg i
director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Seguidament els ponents van presentar les ponències següents:
Patrimoni de Catalunya i Miquel Pontic Isern (El Voló, 1631- Girona, 1699)

Montserrat Moli i Frigola, professora d’Arquitectura i Paisatge a la II Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", Real Academia de la Historia, Centro di Studi per la Cultura e l'Immagine di Roma, Asociación
Hispànica de Estudios Franciscanos (Roma/Girona)
La festa patrimonial i el seu rendiment
Daniel Vilarrúbias i Cuadras, llicenciat en història de l’art i professor de violí
Ressò mediàtic dels espectacles turístico-culturals d'Esteve Albert
Jordi Pasques i Canut, escriptor i comissari del Centenari Esteve Albert i Corp (Oliana)
Patrimoni i turisme
Albert Esteve i Garcia, ministre de Cultura del Govern d’Andorra
Barcelona és molt més. Les tres marques turístiques de la Diputació de Barcelona: Costa Barcelona,
Catalunya Central i Pirineus
Rosa Serra i Rotés, historiadora i vicepresidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà
(Puig-reig)
Reflexions sobre patrimoni i turisme rural a la Val d’Aran
Mireia Boya i Busquet, ambientòloga i paisatgista (Les, Val d’Aran)
Museus i turisme a les Terres de Lleida i Aran
Carme Alòs, Carme Bergés i Jaume Espinagosa, Xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran
Deu escultures meves i una plaça al Pirineu
Ernest Altés i Segura, escultor (All, Cerdanya)
El Museu El Camí de la Llibertat de Sort
Llàtzer Sibís i Goset, president del Consell Comarcal dels Pallars Sobirà i alcalde de Sort
13,30h Presentació del llibre 10s Trobades Culturals Pirinenques de Ripoll del 26 d'octubre del 2013: El patrimoni
festiu del Pirineu
Lluís Puig i Gordi, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de
Catalunya i president de l’Institut Ramon Muntaner i Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista i historiador,
president del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, on es van celebrar les 9s Trobades Culturals Pirinenques
Durant la tarda (de 16 a 19 h) l'acte es va desenvolupar amb la presentació de les dotze ponències següents:
La portalada de Ripoll, una candidatura a la Unesco excepcional i universal
Carme Polo i Vives, periodista i gestora cultural, directora de la candidatura de la Portalada de Ripoll a
Patrimoni Mundial de la Unesco (Ripoll)
La Terreta oblidada: Natura, patrimoni i silenci on la Ribagorça i el Pallars s'abracen
Carles Barrull i Perna, Àlex Francès i Pascual, i Carles Pascual i Anmella
Turisme i consum col·laboratiu
Albert Gomà i Sala, politòleg i empresari (Sant Julià de Lòria)
Espai Orígens: entre dues aigües
Cristina Masvidal i Fernàndez, gerent d’Espai Orígens (Camarasa)
La posada en valor del patrimoni com a recurs turístic
Soraya Valls i Pinilla, coordinadora de producte i nous projectes d’Andorra Turisme (Andorra)
Els nans de Ribes. Un projecte de dinamització turística
Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’Aprenentatge del Ripollès i Màster en Turisme Cultural, i Montse
Benedé i Gonzàlez, Tècnica de Turisme de la Vall de Ribes (Vall de Ribes)
Comarques pirinenques, comarques turístiques?
Antoni Llagostera i Fernàndez, periodista i historiador, president del Centre d’Estudis
Comarcals del Ripollès
Fusionant història i paisatge. El Pallars Jussà, marc experimental de Territorium
Laura Egea i Villaden, historiadora i directora de Territorium
La carretera a Núria. Un debat inacabat
Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’Aprenentatge del Ripollès i Màster en Turisme
Cultural (Vall de Ribes)
Turisme i sostenibilitat
Núria Martí i Simó, directora de Pirineu Emoció (Pobla de Segur)
Turisme i nous productes a la Val d’Aran

Manuel Mosteiro i Catoira, director de Naut Viatges (Viella, Val d’Aran)
Els nous productes turístics de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Cristina Simó i Espinosa, investigadora i guia interpretadora (Valls d’Àneu)
Debat
Cloenda
Dins del bloc de les ponències escrites no presencials i que es van deixar a l’abast dels assistents es troben les
ponències següents:
Turisme a les Valls d’Àneu, l’experiència de VAIT
Noemí Ruich i Cera, Valls d’Àneu Iniciatives Turístiques (Valls d’Àneu)
La retòrica i la creació dels discursos turístics
Jordi Mascarella i Rovira, filòleg (Ripoll)
La imatge turística del Pirineu català: El cas de la Vall de Camprodon
Ester Noguer i Juncà, doctora en turisme UdG
Arqueologia i turisme. La integració del patrimoni arqueològic dins de l'oferta cultural de
la vila de Besalú (la Garrotxa)
Joan Frigola i Torrent, arqueòleg i president d’Amics de Besalú i el seu Comtat (Besalú)
El patrimoni industrial, un valor turístic i una presència social
Albert Moles i Betriu, enginyer i director general de Forces Elèctriques d’Andorra FEDA (Andorra)
Cultura i turisme al Pirineu: darrera les petjades de Gerbert
Joaquim Nadal i Farreras, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Girona i director de l'Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural (Girona)
Usos turístics dels santuaris berguedans
Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà (Berga)
Les serradores hidràuliques de les valls d’Àneu
Martí Giménez i Novell, estudiant de tècnic aeronàutic, i Miqui Giménez i Molina, educador i músic (Isil)
Camins que es promocionen i que s'han de mantenir. Reptes en temps de crisi
Carlos Guàrdia i Carbonell, geògraf (La Seu d’Urgell)
El turisme a Ripoll a principis del segle XX
Janina Subirana i Puig, màster en turisme cultural UdG (Ripoll)
Turisme i patrimoni a l’Alta Cerdanya
Jean-Louis Blanchon i Claude Martinez, de Tourisme Cerdanya
Cinc mirades a la vall de Sant Julià de Lòria
Georgina Sala i Amorin, tècnica de turisme al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (Andorra)
Vallespir, o la renaixença d’una revista literària i cultural nord-catalana
Gentil Puig i Moreno, doctor en lingüística romànica, professor honorari de la Universitat
de Perpinyà i de la UAB, i president del Centre Cultural Català del Vallespir (Ceret)
Van moderar l'acte durant el matí Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de els Valls d’Àneu, i Lluís Obiols,
president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.
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.
Nombre d'assistents: 48 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 i del Pallars.
L'acte va comptar com a patrocinadors amb: l'Institut Ramon Muntaner, FEDA, el Govern d'Andorra, IEI,
IDAPA, i l’ajuntament d’Esterri d’Àneu.
*******************************************************************************

8s Debats de recerca
Física i química, investigant la realitat

En coorganització amb el departament de recerca del ministeri d’Educació i Joventut.
Coordina Eric Jover i Comas.
Dimecres, 5 de novembre (de 18 a 20,30 h)
Inauguració dels 8ns Debats de recerca
Benvinguda a càrrec de Mireia Maestre, directora de desenvolupament estratègic, màrqueting, i
comunicació de MoraBanc
Presentació dels Debats de recerca a càrrec d’Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de
Ciències.
Inauguració oficial per part de la M. I. Sra. Roser Suñé, ministra d’Educació i Joventut.
Presentació dels ponents i del programa per part d’Eric Jover, doctor en química, coordinador dels 8ns
Debats de recerca.
Conferència plenària
Aplicació de la Física i la Química en els reptes tecnològics del segle XXI
Francesc Xavier Gil, Catedràtic d'Universitat. Director del Centre de Recerca en Biomaterials, Bioenginyeria
i Enginyeria de Teixits. Universitat Politècnica de Catalunya.
Ponències
Grafè: Nanotecnología i fabricació de components per la nanoelectrònica
Marc Núñez, doctorand CEMES-CNRS, Université Paul Sabatier, recerca al voltant de la nanoelectrònica del
grafè i aspectes experimentals.
Grip A, alarmisme o perill real? Noves molècules actives contra soques resistents
Matías Rey, doctorand de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, en química terapèutica.
Debat conjunt
Dijous 6 de novembre
Ponències
Edificis que no necessiten calefacció
Dr. Jordi Llovera, doctor enginyer industrial, Àrea de Xarxes de Serveis i Eficiència energètica, Enginesa.
Una visió energètica del sector del transport a Andorra: present i futur
Oriol Travesset, investigador de l'Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra i doctorand al Laboratori de
Mesura i Modelització de la Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Polímers: formació i propietats
Dr. Iker del Rosal, Laboratoire de Physique et Chimie de Nano-Objets, Université de Toulouse.
Quins són els reptes de la predicció meteorològica en zones de muntanya?
Laura Trapero, investigadora al CENMA (Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra), Institut
d’Estudis Andorrans. Doctoranda a la Universitat de Barcelona, al programa de doctorat en Física.
Debat conjunt
Conclusions i cloenda dels 8ns Debats de recerca, a càrrec del coordinador

Congressos
* S’ha participat als actes pel centenari del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana a Prada.
* Vuitena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans
Organitzada per: Societat Catalana de Química i Societat Andorrana de Ciències.
Al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Dies 27, 28 i 29 de novembre del 2013. 150 assistents. Es van
lliurar als premiats amb millor presentació de cada àrea un recull de llibres de la SAC i una litografia d’Àgora
2013
Seccions

Secció Còmic
Organització de la Taula rodona: La història d’Andorra en còmic, a càrrec de Jordi Planellas, dibuixant; Inés
Martí, Ester Fenoll i Montserrat Cardelús d’Aloma editors; i Albert Villaró, assessor històric, a les 6 de la
tarda a la sala La Closeta, la Massana, en el marc de la 18a edició de la Massana còmic.

Secció Astronomia
S’envien les efemèrides astronòmiques als socis i informació dels observatoris per correu electrònic (Tast
d’astronomia). 15 enviaments de Tast d’astronomia: les Quadràntides, Cometa ISON, astronomia d’estiu,
asteroides i meteorits, imatges NASA, Observatori Esteve Duran, Observatori ALMA,...
Es segueixen fent passes per a un Observatori astronòmic a Andorra mitjançant reunions del cap de la
secció Miquel Sistach.
Secció Llengua Catalana
Participació en publicacions.
Secció Història
S'ha presentat el volum núm. 7, patrocinat per BPA. S’ha començat a recollir nous articles pel volum 8, del
que es triarà properament el títol del dossier per a publicar el 2015.
El Consell de Redacció va quedar constituït per Pere Cavero, Rosa Muns, i Julià Pol.
Pàgina web / Butlletí El SAC
Continua en funcionament la pàgina www.sac.ad amb un contingut ampliat amb els butlletins trimensuals
digitals, des del maig del 2006 a cura de Diana Figueras.
Segueix en marxa un blog a cura d'Alan Ward per a comunicacions interactives
http://saciencies.blogspot.com, i també un twit al compte Twitter.
El butlletí anat a càrrec de Julià Pol en la correcció i d’Alan Ward en la maquetació.
***************************************************************************************

Àgora Cultural
* El secretariat d’Àgora Cultural 2013 va seguir sent a l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella per
manca de renovació. La Societat Andorrana de Ciències segueix com coordinadora de publicacions, i junt
amb el CCC responsables de tresoreria.
* Dia de la Cultura 2012. Acte institucional al vestíbul del Consell General realitzat dimarts 5 de març del
2013, amb la lectura del Manifest Cultural 2013 a càrrec del secretari, David Sanz, director de l’Institut de
Música del Comú d’Andorra la Vella. Lliurament dels Premis Àgora Cultural 2012 que es concedeix per acord
conjunt de les entitats el mateix dia de la Cultura. Obra artística lliurada realitzada per Philippe Lavaill
representant la peça grega original d'Àgora i el pergamí on consta la concessió signat pels presidents de les
entitats que formen Àgora Cultural. Es lliuren els premis a Rosa Mari Sorribes i Forcada, Joan Massa i
Sarrado i Lluís Claret i Serra, amb les actuacions musicals Allegro moderato de la Sonata per a dos
violoncels, de Luigi Boccherini, a càrrec d’Olga Palou i Lucas Guillem, violoncel·listes del l’Institut de Música,
Preludi-Fantasia de la Suite per a violoncel, de Gaspar Cassadó, a càrrec de Marc Pons, violoncel·lista de
Puigcerdà, el grup Laminiband de l’ASMA, amb la presentació d’Àlex LLiteras. Amb la presència del ministre
de Cultura, Albert Esteve i els síndics Vicenç Mateu i Mònica Bonell.
* Diada de Sant Jordi, parada a la Fira del Llibre de la plaça del Poble d’Andorra la Vella, amb venda de
publicacions de les diverses entitats i la litografia il·luminada 2013, la reproducció de la litografia en paper
de qualitat, realitzada per l’artista Judith Gaset, i lliurament de cartells amb la mateixa imatge
gratuïtament. Permanència a l’estand a càrrec de membres de les entitats.
* Revista Àgora Cultural.
Pel projecte central d’Àgora Cultural es segueix duent a terme tres volums de la publicació de la revista
cultural que reculli l’actualitat i la història dels diversos aspectes culturals del país i de les entitats.

Presentació de la revista Àgora Cultural premis Àgora 2011, volum 21. 24 pàgines a color celebració del Dia
de la Cultura i el lliurament dels premis Àgora Cultural 2011 a Elidà Amigó, Ann Matschke i Antoni Morell
presentada el dia 25 de febrer del 2013 al Centre Cultural la Llacuna d’Andorra la Vella. A la taula el ministre
de Cultura, Albert Esteve, el secretariat d’Àgora Cultural 2012 David Sanz, i la cònsol major d’Andorra la
Vella Rosa Ferrer. S’inclou una interpretació musical a càrrec d’alumnes de l’Institut de Música d’Andorra la
Vella
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 22,23,i 24 amb un monogràfic dedicat al cant coral
d’Andorra, Alt Urgell i Cerdanya, l’homenatge als mossèns Enric Marfany Bons i Enric Marfany Gosset, i als
premis Àgora 2012, properament.
Revista Àgora Cultural núm. 25 i 26 amb un monogràfic dedicat al disseny gràfic i industrial a Andorra, Alt
Urgell i Cerdanya, i un homenatge a Joan Riera i Simó, en fase de preparació, per a presentació per Sant
Jordi.
* Dia de la Cultura 2013. En preparació.
***************************************************
Convenis
* 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. Els socis de
l’ACMA no reben la quota de l’ACMCB sinó únicament la quota de la SAC.
* La col·laboració amb Societat Catalana de Química segons el conveni signat el 27 de març del 2003 per tal
de dur a terme activitats diverses conjuntament es va materialitzar en la 8a Trobada de Joves investigadors
dels Països Catalans.
* 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 dels llibres de la SAC.
* 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 el Recercat 2013 a Ripoll els dies 26 i 27 d’abril, dins els actes de Capital
de la Cultura Catalana 2013, amb exposicions, taules rodones, reconeixements i fira de publicacions.
Es va participar en l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana a Lleida el 23 de
febrer del 2013.
La SAC s’incorpora al carnet Recercat de l’IRMU que dona dret a descomptes i facilitats en museus i altres
serveis culturals. Es lliuren els primers carnets Recercat als socis de la SAC que han notificat el número del
seu document d’identitat en l’AGO.
Es va participar en el 10è aniversari de l’Institut Ramon Muntaner a Móra la Nova el 6 i 7 de juliol del 2013.
Es va participar al VIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs a Núria el 27, 28 i 29 de setembre del
2013. Possiblement el XIX Col·loqui itinerant recali a Andorra el 2015.
* Projecte Tren Turístic del Pirineu. La SAC rep la informació dels actes que es duen a terme.
* Pel que fa el conveni de col·laboració amb Obra Cultural de l'Alguer es continua l'intercanvi de
publicacions i col·laboració. La Universitat Catalana de Ciències de la Natura va organitzar a l'UCE les 3s
Jornades de els Àrees Protegides el mateix dia que la 26a Diada Andorrana, i no s’hi va poder col·laborar
directament.
* 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, s'ha participat conjuntament a la Fira
d’Andorra la Vella, compartint la parada per donar a conèixer el museu Dinosfera de Coll de Nargó. Se
segueix recolzant la candidatura per a l’organització d’un congrés quan s’escaigui.
Col·laboracions

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 des de l'1 de desembre del 2009.
Participació al Dia de la Diversitat el 22 de maig del 2013 organitzada pel Departament de Cultura i
Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella, amb una taula rodona a l’entorn de la diversitat en l’art,
i una exposició al vestíbul del Centre Cultural la Llacuna amb obra dels artistes de participants a la taula i de
l’Art Camp de la Comissió Nacional Andorrana a per a la UNESCO i a la festa a la plaça Guillemó el dia 25.
Participació a la Jornada Llocs de memòria, organitzada per la revista Mirmanda a l’Arxiu Comarcal de la
Seu d’Urgell el 27 de juliol del 2013 amb una ponència d’Antoni Pol.
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.
S’ha demanat a FEDA la col·laboració per un article (L’Andorra elèctrica) sobre el museu de l’electricitat
que ha aparegut publicat a la revista Frontissa núm. 26, desembre 2013.
Altres activitats
S’enviaran els darrers llibres editats durant l’any a Culturelink a Zagreb en la versió digital junt amb un
resum de les dades principals en anglès per a la seva aparició en les publicacions d’aquesta xarxa d’entitats
a demanda de la direcció.
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. En no disposar de prou capacitat al web 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 llibre de conferències i debats 2007, 2008 i 2009; els Papers de Recerca Històrica 1, 2, 3, 4, 5 i 6; les XIII,
XIV, XV i XVI Jornades; i les 21 (2008), 22 (2009), 23 (2010) i 24 (2011) Diada Andorrana a l'UCE, amb els DOI
tramitats per l'IEC, estan penjats al web de l'IEC, monografies en línia, publicacions de la SAC. S'ha tramitat
els DOI del llibre de conferències i debats 2010/2011, PHR 7 i XVII Jornades, pendents de ser penjats.
L'Institut Ramon Muntaner ens va tramitar la petició de subvenció per la digitalització de les Diades
Andorranes anteriors a la Generalitat de Catalunya dins el portal RACO, i està en preparació.
Publicacions
* Butlletí El SAC núms. 165 (maig 2013), 166 (agost), i 167 (novembre), digitals, els dos primers també en
versió impresa i digitalitzada penjada al web de la SAC. Properament sortirà el número d’hivern, realitzats
per Alan Ward i Julià Pol.
* Recull de conferències 2010: 50 anys de la contracepció hormonal + 5s Debats de Recerca: La recerca
mèdica en el sector privat i la transferència tecnològica, en maquetació en un únic volum doble junt amb
* Recull de conferències 2011: 850 anys de la preparació de la 1ª concòrdia signada pels andorrans amb
l'exterior.
Imprès i en procés d’enquadernació. 330 pàgines.
* Recull de conferències 2012: 100 anys del naixement del matemàtic Alan Turing i 50 anys des del
llançament del satèl·lit Telstar 1, en preparació, per publicar junt amb els 6s Debats de recerca: La recerca
sobre el paisatge a Andorra.
* 9s Trobades Culturals Pirinenques: La frontera als Pirineus, Puigcerdà 20 d'octubre 2012, presentat a les
10s Trobades Culturals Pirinenques el 26 d’octubre del 2013 a Ripoll, i pendent de presentació a Andorra.
Edició realitzada amb l'ajut de la Fundació Institut d’Estudis Ilerdencs, l'Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), l’Institut Ramon Muntaner i el Ministeri d'Afers Exteriors. 187
pàgines en paper estucat semimate de 135 g.

* 10s. Trobades Culturals Pirinenques: El patrimoni festiu del Pirineu que recull les ponències presentades
a les 10s Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Ripoll el 26 d'octubre del 2013. En procés de
preparació.
* Andorra i l’obertura econòmica 25a Diada Andorrana a l’UCE 2012 i La nacionalitat andorrana 26a Diada
Andorrana a l’UCE 2013, editades en un sol volum, presentat el 14 d’agost del 2014, 346 pàgines 1.350
exemplars. Amb el suport del ministeri de Cultura, FEDA, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, i el
Consell General.
* La cultura de l’esport, XVII Jornades de la SAC, presentat el 25 de setembre del 2013 a la llibreria la Puça,
per Àngels Mach i Francesc Poujarniscle, coordinador de les jornades. 1.000 exemplars i 173 pàgines.
* L’aportació dels professionals liberals a la societat, XVIII Jornades, en propera presentació durant la
tardor del 2014, 1350 exemplars, 114 pàgines en paper estucat semimate de 135 g.
* El dret andorrà: entre els usos i costums i el codi, que recull les ponències presentades en les XIX
Jornades de la SAC el 23 de novembre del 2013, en preparació amb el suport del ministeri de Cultura, Crèdit
Andorrà, i el Col·legi d’Advocats d’Andorra.
* Papers de Recerca Històrica 7, presentat el 17 de desembre a la seu de Banca Privada d’Andorra. 198
pàgines, 800 exemplars.
Amb altres entitats:
* Revista Àgora Cultural núm. 22,23, i 24, presentada el 15 d’abril del 2014 al Centre Cultural i de Congressos
Lauredià. 80 pàgines, 1.000 exemplars, amb un monogràfic de cant coral d’Andorra, Alt Urgell i Cerdanya;
un homenatge al Mn. Enric Marfany i Bons i Mn. Enric Marfany i Gosset, organistes i compositors; i la
celebració del Dia de la Cultura i el lliurament del premis Àgora 2012 a Rosa Mari Sorribes, Joan Massa i Lluís
Claret. Presentació a càrrec d’Albert Esteve, ministre de Cultura, Carles Àlvarez, conseller major de Sant
Julià de Lòria i David Sanz, director de l’IM, secretariat d’Àgora 2012-2103. Amb la interpretació de dues
partitures dels dos Mn. Enric Marfany.
* Revista Àgora Cultural, núm. 25 i 26. 24 pàgines a color amb un monogràfic de disseny d’Andorra, Alt
Urgell i Cerdanya i un homenatge a Joan Riera i Simó, historiador, corrector i traductor. Presentació a la
Sala d’Exposicions de Govern, Andorra la Vella el 20 de novembre del 2014, per Albert Esteve, ministre de
Cultura, i Àngels Mach, presidenta de la SAC, amb un concert a càrrec d’estudiants i professors de l’IM.
Tiratge de 1.000 exemplars.
* Revista Àgora Cultural, volum 27. 32 pàgines a color celebració del Dia de la Cultura i el lliurament dels
premis Àgora Cultural 2013 a Jaume Casadevall, Francesc Badia i Antoni Albós i tots els participants al
Pessebre Vivent d’Engordany. Presentada al Centre Termolúdic Caldea el 4 de febrer del 2015, per Trini
Marin, cònsol d’Escaldes-Engordany, Àngels Mach, i , cònsol d’Andorra la Vella. Tiratge de 1.000 exemplars.
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, Ministeri d'Afers Exteriors,
Consell General, Comú d’Andorra la Vella, Comú de la Massana, Crèdit Andorrà, Morabanc, Banca Privada
d’Andorra, FEDA, Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Universitat d’Andorra, Departament d’Informàtica
del Govern, 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, i als mitjans de
comunicació d’Andorra. I també a la Societat Catalana de Química, la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Fundació Alsina i Bofill, Institut Ramon Muntaner,
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, i Institut d’Estudis Catalans en l’àmbit exterior.

