
 

Amb els seus 30 anys de vida complerts la Societat Andorrana de Ciències renova 
el seu portal a Internet, després de l’etapa anterior que des de l’any 2006 ha estat 
coordinat per Diana Figueras, a la que agraïm la seva dedicació. 
 
S’inclou el resum de l’Assemblea Ordinària anyal amb els principals acords. 
 
El 6 de juliol del 2013, a Móra la Nova, es va celebrar el 10è aniversari de l’Institut 
Ramon Muntaner, Fundació Privada de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, a la que la SAC es va integrar l’any 2008. En l’acte es va aprofundir 
en la seva creació i en les activitats dels centres d’estudis que s’hi apleguen. Tam-
bé hi va haver una mostra de publicacions, un taller d’artesania amb palmes i her-
bes remeieres, i diverses manifestacions festives de balls i gegants, en la línia del 
coneixement dels territoris, incrementant la relació fluïda entre els centres 
d’estudis. 
 
Es recorda els perfils dels conferenciants de les properes xerrades a l’entorn de 
l’àmbit del XVII Congrés Internacional de condicions meteorològiques adverses en 
carreteres i el XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal, així com de l’Any 
Internacional de la Cristal·lografia. 

 

Es presenta el logotip del centenari del naixement d’Esteve Albert i Corp (1914-
2014), creat per Jordi Casamajor, que serà present en tots els actes d’homenatge 
de les entitats i institucions que integren la comissió al llarg de l’any.  
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Principals acords presos per l’assemblea en la reunió 
ordinària del dia 30 de gener del 2014 a la seu social de 
l’entitat al Centre Cultural La Llacuna, carrer de Mos-
sèn Cinto Verdaguer 4, 2n pis - despatx 4, d’Andorra la 
Vella, de conformitat amb l’ordre del dia: 

Primer. Es llegeix i s’aprova la memòria d’activitats 
del 2013, que es penjarà al web. 

Segon. S’aprova l'acta de l’assemblea general ordinà-
ria anterior, publicada al butlletí El SAC núm. 165,  per 
assentiment. 

Tercer. S’examina i s'aprova el balanç econòmic pre-
sentat per la tresorera i s’aproven els comptes de 
l’any 2013, amb unes xifres totals finals de –129,94 eu-
ros, amb uns ingressos de 42.318,05 euros i unes des-
peses de 42.447,99 euros, de les que 627,37 euros cor-
responen només a l'IGI. S'ha incrementat el pressu-
post lleugerament atès que, tot i que cada cop costa 
més trobar espònsor pels projectes a causa de la crisi, 
enguany s’ha editat el volum 7 dels Papers de Recerca 
Històrica.  

S'acorda mantenir la quota de soci a 22 euros, i se se-
gueix amb la continuïtat del fons de donatiu voluntari 
per part dels socis que vulguin contribuir amb una 
quantitat addicional a la quota, per a la realització 
dels projectes aprovats. Es continua la quota gratuïta 
als socis que arribin a la seva jubilació i els sigui una 
càrrega el seu pagament, i també als socis amb pro-
blemes financers transitoris, i es continua la quota 
d'estudiant de 3 euros.  

De tota manera se seguirà intentant cercar noves 
fonts de finançament per poder dur a terme el pro-
grama previst. En no poder realitzar la publicació del 
butlletí imprès s’acorda continuar la fórmula que per-
meti fer una maquetació i publicació directament al 
web. S’acorda fer una crida als socis per si algú té dis-
ponibilitat. La publicació de les Jornades està assegu-
rada parcialment per part de l’entitat bancària Funda-
ció Crèdit Andorrà. S’acorda publicar el cicle de confe-
rències 2012 i 2013 amb els 6s i 7s Debats de recerca 
en un sol volum per estalviar una enquadernació. El 
cicle de conferències i 5s debats de recerca 2010 junt 
amb el cicle de conferències 2011 en un sol volum, es-
tà en procés d’enquadernació, editat amb l’ajut del 
Departament d’Ensenyament Superior i Recerca i el 
Departament de Cultura del Govern, del Comú 
d’Andorra la Vella i de l'Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i Balears, i de Morabanc. La publi-
cació de la 25a Diada 2012 i de la 26a Diada 2013 es    

preveu publicar-les en un sol volum. Es disposa de 
1.500 euros del Consell General, 895,33 del ministeri 
de Cultura i 1.000 de la Cambra de Comerç, es cerca 
més finançament. Pel que fa la publicació dels Pa-
pers de Recerca Històrica se segueix comptant amb 
el suport de Banca Privada d’Andorra pel volum 8è 
d’aquí a dos anys. El cicle de conferències es comp-
ta realitzar amb ajut del Comú d'Andorra la Vella i el 
ministeri de Cultura. La publicació de les Desenes 
Trobades Culturals Pirinenques es compta que pu-
gui seguir tenint un suport econòmic de l’Institut 
pel Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i 
l’nstitut d’Estudis Ilerdencs per l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Alt Urgell, del Patronat Eiximenis per 
l’Ajuntament de Ripoll, i de l’Institut Ramon Munta-
ner; l’aportació d’Andorra està en revisió.   

S'acorda seguir buscant opcions per a la digitalitza-
ció de totes les publicacions de la SAC pendents. Les 
digitalitzades i el butlletins El SAC fins el núm.167 
s’han penjat al web de la biblioteca José Luis Sam-
pedro de la Universitat d’Andorra. Les publicacions 
amb articles amb DOI es troben al web de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

Quart. S’acorda la fixació del tema de les activitats 
de cara al 2014 entre les diferents propostes presen-
tades: 

*Per al trentè cicle de conferències: 450 anys del 

naixement de Galileu, commemorant el naixement 
del físic, matemàtic, astrònom i filòsof toscà, res-
ponsable del naixement de la ciència moderna i el 
mètode experimental. 

Se seguirà la tasca de recerca i divulgació científica 
de l'entitat, i es programaran també altres confe-
rències sobre temes d'actualitat i interès. Es presen-
ten els projectes de la junta i les propostes dels so-
cis sobre conferències.  
*Per a la 27a Diada Andorrana a l’UCE, el tercer dis-
sabte d’agost dia 23, a Prada de Conflent, s'acorda 
el tema:  Models de país per a Andorra. 

 

*Per a les XX Jornades que es realitzen al novem-
bre: El sector financer andorrà. 

* Pel que fa a les 11s Trobades Culturals Pirinen-

ques, fixades pel dissabte 26 d’octubre a Esterri 
d’Àneu (Pallars Sobirà), amb coordinació a càrrec de 
la SAC i organització a càrrec de l’Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu, s’ha acordat el tema en reunió de les 
entitats: Patrimoni i turisme.  

* Per als 8s Debats de recerca, atès que es tracta 
d’una coorganització amb el departament de Recer-
ca del ministeri d’Educació, es faculta la junta per a 
escollir el tema conjuntament. 

RESUM DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE LA  
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Es faculta també a la junta directiva per al canvi en els 
temes escollits en alguna de les activitats en cas de 
necessitat. 

* Activitats extraordinàries del 2014: la direcció del 
Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror ha 
demanat suport a la SAC per coordinar l’edició del 
llibre commemoratiu dels 10 anys de la proclamació 
com a  patrimoni de la humanitat per a la UNESCO i la 
realització d’una conferència del cicle de la SAC a 
l’entorn de la Vall.  

Respecte a la difusió de les comunicacions i invitaci-
ons als actes se seguirà avisant per correu electrònic 
de les activitats que es duguin a terme, i els socis són 
pregats de facilitar-los a l’entitat, si no ho han fet prè-
viament o si l’han canviat, si ho desitgen. Es mantin-
drà la pàgina web i el blog actualitzats al màxim per-
què puguin ser consultats.  

* S’acorda modernitzar i potenciar l'actualització de 
la pàgina web de l’entitat www.sac.ad, posada en 
funcionament al maig del 2006, i del blog http://
saciencies.com, posat en marxa el novembre del 
2007, i canal de la SAC al Twitter el 2012 per tal d'agi-
litzar l'arribada de les activitats de la SAC i l'intercanvi 
amb els associats. Se seguirà demanant als mitjans de 
comunicació el seu ajut per a difondre els actes que 
es realitzin.     

Pel que fa el repartiment i distribució de les publicaci-
ons editades per la SAC es continuarà lliurant a la Lli-
breria La Puça la col·lecció de llibres i butlletins. Els 
socis hi podran recollir el seu exemplar. Atès que la 
distribució per correu postal es va deixar de fer per 
manca de recursos econòmics, els socis hi podran re-
collir els seus exemplars o bé qualsevol acte de la SAC 
que es realitzi a la Llacuna Centre Cultural. El dia de 
presentació dels llibres seguiran havent-hi exemplars 
a disposició dels assistents.   

Cinquè. Activitats de les seccions: 

-Secció d’astronomia. Es continuaran els enviaments 
als socis de notícies breus en forma de “tasts 
d’astronomia” i les efemèrides astronòmiques que 
escaiguin per Internet. El projecte inicial 
d’Observatori presentat per la secció d’astronomia 
l’any passat ha quedat en suspens degut a la manca 
de compromís ferm pel finançament de l’obra i 
l’aparellatge, tot i tenir el terreny, ni una aportació 
anyal pel manteniment malgrat el recolzament i impli-
cació de govern. Miquel Sistach proposa una sortida 
col·lectiva per visitar el Sincrotó Alba. S’acorda dema-
nar preus i dates. 

- La secció del còmic canvia de responsable, passant a 
ser Josep Samarra, nou president de L’Arca. La previ-
sió del projecte per a la 18a edició de la Massana  

Còmic l’abril del 2014 encara no està tancada. Propo-
sa la realització d’una exposició d’il·lustradors cientí-
fics al museu del Còmic de la Massana al segon se-
mestre.   

- La secció d’història comença a donar veus per a 
recollir textos per al vuitè volum dels Papers de Re-
cerca Històrica el 2015.  

- La secció ACMA participa en els actes de comme-
moració del centenari dels congressos de metges i 
biòlegs de llengua catalana a Barcelona i Prada. S’ha 
incrementat la relació amb l’Acadèmia amb 
l’enviament als socis de la SAC de  les invitacions als 
actes d’àmbit menys tècnic i considerant els nostres 
associats de l’ACMA com directament seus. Els socis 
que no ho desitgin, poden donar-se de baixa 
d’aquesta consideració directament o a través de la 
SAC. Els socis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 
d’Andorra, professionals de l’àmbit de la salut, seran 
socis de l’ACMCB i de la SAC al mateix temps amb el 
pagament de l’única quota de la SAC de 22 euros 
l’any. Se segueix la col·laboració en l’ajut per la publi-
cació del llibre del cicle de conferències.  

- No s’ha pogut participar en les Terceres Jornades 
de les Àrees Protegides, en el marc de l’UCE a les 
que vàrem donar suport a la Universitat Catalana 
d'Estiu de Ciències de la Natura, organitzades per 
l’Obra Cultural de l'Alguer i el Parc Regional de Port 
de Comte per manca d’efectius.  

- Les 17 darreres publicacions de la SAC són consulta-
bles a Internet. 6 volums de Papers de Recerca His-
tòrica, els llibres de conferències i debats de recerca 
2007, 2008 i 2009; XIII, XIV, XV i XVI Jornades, i 21a, 
22a, 23a i 24a Diada Andorrana que ja tenen els DOI 
dels articles del seu contingut, són consultables al 
link http://publicacions.iec.cat, Edicions en línia, Pu-
blicacions de la SAC. Properament es penjaran els 
volums de les XVII Jornades i els Papers de recerca 
històrica 7: L’emissió de moneda a Andorra. Els 167 
números dels butlletins El SAC, les revistes Àgora 
digitalitzades, que coordina la SAC, i els llibres en 
format digital es poden trobar al web de la  Bibliote-
ca José Luis Sampedro de la Universitat d’Andorra al 
link https://biblio.uda.ad 

Sisè. Es confirmen els nous socis de l’entitat des de 
la darrera assemblea (del 356 al 364) i es donen de 
baixa els socis núm. 130, 313, 344, i 114.   

Setè. En virtut del conveni signat amb l’Arxiu Nacio-
nal d’Andorra, es continua el lliurament dels DVD i 
cintes de casset enregistrats en els actes de la SAC el 
darrer any. Es faculta a la junta per tirar endavant les 
relacions establertes amb les institucions amb que 
es relaciona l’entitat. 

El SAC 168   3 



Vuitè. S’elegeixen per assentiment els membres i 
càrrecs de la junta directiva de la candidatura pro-
posada per una durada de dos anys, que es detallen 
a continuació: 

Presidenta: Àngels Mach i Buch; secretari i cap de la 
secció d’Història, Pere Cavero i Muñoz; tresorera: 
Conxita Naudí i Ubach; coordinadors: Antoni Pol i 
Solé (coordinador de Jornades), Eric Jover i Comas 
(coordinador de Debats de recerca); caps de secci-
ons: Elena Martínez i Castro (cap de la secció de Ci-
ències de la salut), Josep Vilanova i Trias (cap de la 
secció autònoma de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques d’Andorra), Mercè Betriu i Bars (cap de la sec-
ció de Llengua Catalana), Miquel Sistach i Roure 
(cap de la secció d’Astronomia),  Josep Samarra i 
Farré (cap de la secció del Còmic); la secció de no-
ves tecnologies queda vacant transitòriament; re-
presentants: Joan Carles Rodríguez i Miñana 
(representant de la SAC a la CNAU); altres vocals: 
Maria Jesús Lluelles i Larrosa, Pere Postius i Robert,  
Diana Figueras i Nieto, i Albert Gomà i Sala.   

Novè. El representant de la SAC a la Fundació Uni-
versitat Catalana d’Estiu, Antoni Pol,  manifesta el 
seu desig de ser rellevat del càrrec de patró que ha 
desenvolupat durant 25 anys des del 1988 i un cop 
tancat el projecte Centre Transfronterer Pau Casals. 
S’acorda que la presidenta de la SAC, Àngels Mach, 
sigui el patró per la SAC a la Fundació UCE, i patró 
suplent, Èric Jover. 

Es lliuren els carnets Recercat als socis assistents 
que van notificar el seu número de passaport, DNI, 
carte d’identité, ..., per a poder fer la petició a 
l’Institut Ramon Muntaner. Es sol·licitarà una sego-
na emissió de carnets per als que encara no ho han 
fet i desitgin gaudir-ne. 
I, sense cap més tema a tractar, s’aixeca la sessió. 

  
 Pere Cavero i Muñoz 

Secretari de la Junta directiva de la SAC 

El 6 de juliol del 2013, a Móra la Nova, la celebració del 
10è aniversari de l’Institut Ramon Muntaner va apro-
fundir en la seva creació i en les activitats dels centres 
d’estudis que s’hi apleguen. També hi va haver una 
mostra de publicacions de les entitats, un taller 
d’artesania amb palmes i herbes remeieres, i diverses 
manifestacions festives de balls i gegants, en la línia 
del coneixement dels territoris, incrementant la rela-
ció fluïda entre els centres d’estudis. La SAC hi va ser 
present per tal de continuar mantenint relació amb 
l’IRMU i les entitats. 

El Mas de la Coixa, seu de l’Institut Ramon Munta-
ner, alberg i oficina de turisme de Móra la Nova 

 

10è ANIVERSARI DE  

        L’INSTITUT RAMON MUNTANER 
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José A. García-Moya Zapata 
Jefe del Área de Innovación. Departamento de De-
sarrollo y Aplicaciones. Agencia Estatal de Meteo-
rología, Madrid 

Nascut a Madrid el 30 de maig del 1958. 
Llicenciat en ciències físiques per la Universidad 
Complutense de Madrid el 1980. 
Va ingressar per oposició lliure a l’Instituto Nacional 
de Meteorología el 1980. 
El 1985 va ingressar per oposició lliure al Cuerpo de 
Facultativos de  Meteorología (avui Cuerpo Supe-
rior de Meteorólogos del Estado).  
Meteoròleg Predictor del Grup de Predicció i Vigi-
lància del Centre Meteorològic de Balears. En va ser 
nomenat cap del GPV de Balears, 1989-1991. 
Cap de la Secció de Parametritzacions Físiques i 
Postprocés del Servicio de Predicción Numérica del 
INM (actual AEMET), 1991-1998. 
Cap del Servicio de Modelización Numérica del    
Tiempo del INM (actual AEMET), 1998-2004.  
Cap del Servicio de Predecibilidad y Predicciones 
Extendidas, 2004-2009. 
Cap de l’Área de Aplicaciones, 2009-2011. 
Cap del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones, 
2011-2012. 
Cap de l’Área de Innovación, des del 2013. 
Ha participat en varis projectes internacionals 
d’investigació en meteorologia i modelització nu-
mèrica del temps (ALPEX 1982, PYREX 1990, HIR-
LAM a partir de 1992, Multimeteo 1996, Demeter 
2000, TOUGH 2003, HONEYMOON 2005, MACC 
2009). Ha participat també en projectes nacionals 
d’investigació (FIRME 2003, ENSEMBLE 2010, TIS-
NAT 2007, TISNANCA 2010). Ha participat en nom-
brosos seminaris internacionals de meteorologia 
(Assemblea Geofísica Europea; Hirlam All Staff Mee-
ting i Workshop d’Usuaris del modelo MM5 i WRF). 
Ha impartit cursos de Predictabilitat en el Curs so-
bre Predicció Numèrica del Temps per a predictors 
operatius organitzat per EUMETCAL (2009) i en el 
“Curso sobre uso del modelo del ECMWF” per a 
predictors operatius a Llatinoamérica. Ha realitzat 
estàncies de treball als serveis meteorològics de 
França (Meteo-France), Suècia (SMHI) i Finlàndia 
(FMI) i al Centre Europeu de Predicció a Termini 
Mitjà (ECMWF). 

 

 

 

 

 

 

Joaquim M. Nogués i Carulla 
Doctor en Geologia i Professor Titular de Cris-
tal·lografia i Mineralogia a la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona. 

Professor de l’Escola de Gemmologia de la Universitat 
de Barcelona des de  l’any 1972. L’Escola es va crear a 
l’any 1971. 

Director de l’Escola de Gemmologia des de l’any 1985 
al 1992. Vicedirector i cap d’estudis des del Juliol de 
2001 al 2007. Actualment és el director de l’Escola des 
de l’any 2007. 

Vicedegà de la Facultat de Geologia de la Universitat 
de Barcelona des de l’any 1993 al 1999. 

Vicepresident de la Federació Europea d’Escoles de 
Gemmologia (FEEG) des de l’any 1994 al 1999.  

President de la Federació  Europea d’Escoles de Gem-
mologia (FEEG) des de l’any 1999 al 2005. N’ha estat 
un dels principals impulsors. 

Participa des de l’any 1999 en les Aules Universitàries 
per la Gent Gran (AUGG). Imparteix xerrades de temes 
gemmològics i geològics. 

Ha participat en nombroses escoles d’estiu del Col·legi 
de Doctors i Llicenciats de Catalunya, sobre 
l’ensenyament de la Cristal·lografia, Mineralogia i Geo-
logia, dirigides a professors d’ensenyament secundari. 

Autor d’un diccionari de Gemmologia en català, amb 
equivalències en castellà, francès, anglès, alemany i 
italià. Publicat per les Edicions de la Universitat de Bar-
celona i el TermCat. (1999) 

Col·laborador del Diccionari de Geologia dirigit pel Dr. 
Oriol Riba i Arderiu. Publicat per les Edicions 62. (1997) 

Coautor amb Teresa M. Correig, dels articles de Cris-
tal·lografia i Mineralogia de la Gran Enciclopèdia Cata-
lana. 

Col·labora habitualment amb el grup de treball de Ma-
terials i Gestió Ambiental (MATGA) del Departament 
de Cristal·lografia i Mineralogia de la Facultat de Geo-
logia, on desenvolupa la seva tasca de recerca. 

Autor del llibre “Pedres precioses. Introducció al món 
de les gemmes”. Publicat per Edicions Cossetània al 
Novembre del 2013. 

PERFILS DELS CONFERENCIANTS 
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AGENDA 

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 Con-
grés Internacional PIARC  

- El XVII Congrés Internacional de condicions mete-

orològiques adverses en carreteres (SIRWEC) a An-

dorra 

A càrrec de Ramon Copons i Llorens, doctor en geo-
logia 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 Meteorològic d’Andorra 

A càrrec d’Antoni Molné, cap del Servei Meteorolò-
gic del Govern d’Andorra  

A les 8 del vespre, a la sala d'actes del Centre Cultu-
ral La Llacuna, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, An-
dorra la Vella. 

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 Andorra-
na per a la UNESCO en l’Any Internacional de la Cris-
tal·lografia.  
A les 8 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Cen-
tre Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4,  An-
dorra 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 rea-
litzar a Puigcerdà el 20 d'octubre del 2012.   

Editat amb el suport del Ministeri d’Afers Exteri-
ors, del Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu i Aran, de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs Fundació Pública de la Dipu-
tació de Lleida, i de l’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 co-
missari de l’Any Esteve Albert a Catalunya. 
Dins els actes previstos per al Centenari del nai-
xement 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 car-
rer Mossèn Lluís Pujol de Santa Coloma. 

 
Dimarts 1 d’abril del 2014 

Presentació del llibre  

Recull de conferències 2010: 50 anys de contra-

cepció hormonal / 5ns Debats de recerca: La 

recerca en el sector privat i la transferència tec-

nològica / Recull de conferències 2011:  850 

anys de la preparació de la 1a concòrdia signa-

da pels andorrans amb l'exterior  

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 Cata-
lans, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 
Salut de Catalunya i Balears, i Morabanc. 

 

El SAC 168   6 


