MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA SOCIETAT ANDORRANA DE CIÈNCIES ANY 2015
31è Cicle de conferències 2015: 700 anys de la mort de Ramon Llull
Amb el suport del Ministeri de Cultura i el Comú d'Andorra la Vella
Dimarts 28 d’abril del 2015
Cultsurfing. Fent xarxa entre projectes culturals singulars
A càrrec de Carol Duran i Moreno, coordinadora de Cultsurfing; Montse Guiu, directora del PICURT seleccionat
l’any 2013; i Àngels Mach, presidenta de la SAC, seleccionada l’any 2014 per les Trobades Culturals
Pirinenques.
A les 7 de la tarda, al Centre Cultural La Llacuna, Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella
De divendres 1 a diumenge 3 de maig del 2015
La Massana còmic 19a edició
Exposicions i conferències, a la Closeta, la Massana
Dissabte 2 de maig del 2015
Taula rodona
A l’entorn de Bestseller i Amaníaco
A càrrec de Joan Mundet, il·lustrador, pintor i autor de còmics; i Jordi Coll, editor de la revista d’humor
Amaníaco. Conferència: 50 anys sense Billie Holiday, a càrrec d’August Tharrats THA, dibuixant i músic.
A les 18,30 h a la Massana Còmic, sala la Closeta.
Divendres 12 de juny del 2015
Conferència
Llegir Llull amb ulls d’ara
A càrrec de Francesc Ferrando i Sanjuan, doctor en filosofia i ciències de l’educació per la Universitat de
València, escriptor, poeta, compositor i cantant. Exprofessor a l’Institut Espanyol d’Andorra i excap de la secció
de filosofia de la SAC.
A les 8 del vespre, al Centre Cultural La Llacuna, Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella
Dijous 25 de juny del 2015
Conferència
Bandolerisme al País Valencià al llarg del segle XIX
A càrrec de Manuel Arcos i Martínez, periodista i historiador
A les 8 del vespre a la Biblioteca Nacional, Placeta de Sant Esteve, Andorra la Vella
Dimecres 23 de setembre del 2015
Conferència
Experimentant les matemàtiques
A càrrec d’Armengol Gasull i Embid i Gregori Guasp i Balaguer, professors del Departament de Matemàtiques
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i editors de la revista electrònica Materials Matemàtics MAT2
A les 8 del vespre, al Centre Cultural La Llacuna, Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella
En col·laboració amb la CNAU
Dijous 1 d’octubre del 2015
Conferència
Any 1933: any de la revolució? Una sorprenent revisió d’un mite
A càrrec de Gerhard Lang, doctor en història
A les 8 del vespre, a la Biblioteca Nacional d’Andorra, Placeta de Sant Esteve, Andorra la Vella
Dimecres 18 de novembre del 2015
Conferència
Ramon, lo foll
A càrrec de Joan Massa i Sarrado, filòsof, professor i exsecretari del copríncep episcopal
A les 8 del vespre, al Centre Cultural La Llacuna, Carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella.

Divendres 27 de novembre del 2015
Conferència
El Sincrotró ALBA, un equipament científic obert a la comunitat internacional
A càrrec de Josep Campmany i Guillot, doctor en ciències físiques, cap de secció d’ID i mesures magnètiques
d’ALBA
A les 8 del vespre, a la sala d’actes de Morabanc, avinguda Meritxell 96, Andorra la Vella
En la celebració de l’Any Internacional de la Llum i les tecnologies derivades de la llum.
JORNADES
XX Jornades de la SAC
El sentit del folklore a Andorra, avui
Dins els actes de 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.
Divendres 15 de maig del 2015, de les 4 de la tarda a les 9 del vespre a la sala d'actes de La Llacuna Centre
Cultural, carrer Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella.
Patrocinen: MINISTERI DE CULTURA, COMÚ D’ANDORRA LA VELLA i CRÈDIT ANDORRÀ
Programa
16h Benvinguda
Àngels MACH i BUCH, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències
Presentació. Tradició i popularitat, unes constants o unes variables
Òscar SÀNCHEZ i CAZORLA, director de corals i coordinador de les XX Jornades
Costums, tradicions i folklore
Simó DURÓ i COMA, excantaire del Grup Folklòric d’Ordino i membre del Cor de Cambra d’Andorra
La emigració i el folklore
Jose Luis GONÇALVES CARVALHO, director artístic del Grup de Folklore Casa de Portugal
Esbart Laurèdia: difusió del patrimoni folklòric del Principat en temps de crisi de valors
Jaume TORRA i VINYAL, director, i Anna MANGOT i SCHIEFENBUSCH, sotsdirectora de l’Esbart Laurèdia de Sant
Julià de Lòria
17h Les Caramelles d’Encamp, tradició i actualitat
Robert LIZARTE i FERNÀNDEZ, caramellaire major
Els Geganters de Sant Julià de Lòria
Jordi DIAZ i SOLER, president i cap de la Colla Gegantera de Sant Julià de Lòria
L’estat actual del folklore andorrà
Pere CANTURRI i MONTANYA, historiador i exministre de Cultura
Dos-cents anys tocant el cel. El fet casteller a la societat actual
Juli PEÑA i BALIU, president i cap de la Colla Castellera d’Andorra
18h Pausa
Ponències escrites no presencials:
Els valors del folklore
Núria BARQUIN i MARTÍNEZ, directora artística de l’Esbart Santa Anna
Les Caramelles de Pasqua i l’Estudiantina de Carnaval. La seva recuperació per la Germandat de Sant
Sebastià de la Seu d’Urgell
Lluís OBIOLS i PEREARNAU, arxiver i director de les Caramelles
El folklore: Un art creat per a preservar el patrimoni ancestral d’un poble
Eva JULIÁN i ADÁN, recuperadora del folklore andorrà i investigadora
El llegat del mestre Isidre Marvà amb les danses tradicionals andorranes
Joan BENAVENT i PEIRÓ, músic i professor de violí
Les danses tradicionals com a eina d’integració
Pep LIZANDRA i MICÓ, mestre de danses
Assaig sobre el folklore. Les Caramelles d’Ordino
Josep PUIG i MARTELL, director de l’Orfeó Andorrà, la Coral Casamanya i les Caramelles d’Ordino
18,30h El Ball de Diables a Andorra?
Ismael GARCIA i RASTROLLO, tresorer de la Colla de Diables d’Andorra

L’Esbart més enllà del folklore
Sílvia PASTOR i BARÓN, presidenta, i M. ÀNGELS VELANDO i SALVADOR, codirectora de l’Esbart Dansaire
d’Andorra la Vella
19h 10 anys de falles infantils: mesura de salvaguarda d’un bé immaterial
Albert SAMARRA i PUJOL, secretari de l’Associació Fallaires d’Andorra la Vella
L’Esbart Valls de Nord, una necessitat
Josep Maria VÀZQUEZ, president de l’Esbart Valls de Nord
Fal·lera gegantera
Marta GUILEMANY i MIRET i Lídia SAMARRA i PUJOL, membres de la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella
El prestigi del folklore
Sergi MAS i BALAGUER, escultor, gravador i artesà
20h El folklore en un món canviant
Carme ORIOL i CARAZO, filòloga i professora al departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i
Virgili
Debat
20,30h CONCERT DE CLOENDA
Cançons i músiques d’Andorra i del Pirineu, interpretades per Artur Blasco, músic, investigador i divulgador
de la música popular del Pirineu, a la veu, acordió i altres instruments, acompanyat de Marien de Casimiro,
al violí, rabequet i castanyoles.
Programa de cançons:
1. El ninou (Artur: veu i culleres)
2. La flor del pèsol (Artur: veu i acordió)
3. Jota de Cabó (Artur: veu i guitarró, Marién: veu i postisses)
4. Jotes d'Organyà (Artur: veu i guitarró, Marién: veu i postisses)
5. Cobles del Peirot (Artur: veu i pandero, Marién: rabequet)
6. Montanhes Araneses (Artur: veu i rabequet, Marién: rabequet)
7. Jota de renoms de pobles de les Valls d'Àneu (Artur: veu i rabequet, Marién: rabequet)
8. Non plores Tonet (Artur: veu i acordió, Marién: violí)
9. Els quatre xolladors de la Vall d'Andorra (Artur: veu i acordió, Marién: violí)
10. Andorra La Vella (Artur: veu i acordió, Marién: violí)
Ponències escrites no presencials:
Les sardanes a Andorra
Daniel PÉREZ i CARRILLO, president de l’Agrupació Sardanista Andorrana
L’Esbart Sant Romà: l’essència de la tradició en el procés de la creació contemporània
Maribela MORENO i GONZÀLEZ, directora artística de l’Esbart Sant Romà d‘Encamp
Manifestacions comunes dels balls i danses populars de tradició oral a les Valls d’Andorra i el Pallars
Marien DE CASIMIRO i SANSALONI, arquitecte i músic
La recuperació del flabiol, la buna i la tarota
Isidre PELÀEZ i DULCET, músic i director de l’Escola Folk del Pirineu
Es comencen a recollir textos per a la publicació del llibre el 2016.

Dimecres 3 i dijous 4 de juny del 2015
9ns Debats de recerca: La recerca jurídica a Andorra
En coorganització amb el departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern
A la sala d'actes de Morabanc, av. Meritxell 96, Andorra la Vella.
Dimecres, 3 de juny
18.00 h Inauguració dels 9ns Debats de recerca
Benvinguda a càrrec de Mireia Maestre, directora de màrqueting, comunicació i qualitat de MoraBanc.
Presentació dels Debats de recerca a càrrec d’Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de Ciències.
Inauguració oficial per part del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, M. I. Sr. Eric Jover Comas.

Presentació dels ponents i del programa a càrrec del Dra. Marta Fonolleda Riberaygua, coordinadora dels 9ns
Debats de recerca.
18.20 h Conferència plenària: Les ciències jurídiques en el marc de les ciències socials: algunes qüestions de
mètode i contingut
Dr. Pere Vilanova Trias, catedràtic de ciència política i de l’administració de la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona.
19.20 h Pausa
19.40 h El principi constitucional de tolerància
Dr. Pere Pastor Vilanova, magistrat del Tribunal Superior de Justícia.
20.00 h La superació del dret successori històric: com el nou sistema andorrà afronta la vigència dels
documents jurídics canònics
Dr. Eulogi Broto Alonso, professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB).
20.20 h Debat conjunt
Dijous, 4 de juny
18.00 h L'aplicació del dret internacional públic pels tribunals nacionals: cap a un dret internacional
comparat?
Dra. Saïda el Boudouhi, maître de conférences de dret públic a la Universitat París II Panthéon-Assas i membre
del centre de recerca Institut des Hautes Études Internationales de París II.
18.20 h Dret del medi ambient a Andorra: un sector jurídic entre normes internacionals, europees i
exigències d'un país de muntanya
Dra. Patrícia Quillacq, jurista en dret internacional i ambiental.
18.40 h Reflexions sobre la legislació andorrana aplicable a l’explotació de continguts en l’espai digital
Ester Peralba Garcia, sòcia fundadora de P.I. ADVOCATS.
19.00 h Pausa
19.20 h La família a Andorra; mutació ideològica i transposició jurídica
Isidre Bartumeu Martínez, notari i membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, Secció de Filosofia i
Ciències Socials.
19.40 h L'adopció de mesures cautelars a l'arbitratge
Dra. Núria Mallandrich Miret, professora universitària de dret processal.
20.00 h La integració dels convenis de doble imposició en el dret andorrà
Jean-Michel Rascagneres Llagostera, advocat i president de l’Associació d’Assessors. Tributaris i Fiscals.
20.20 h Debat conjunt
20.40 h Conclusions i cloenda
Dra. Marta Fonolleda Riberaygua, coordinadora dels 9ns Debats de recerca.
Ponències escrites
Aproximació constitucional al dret penal
Dr. David Isidro Carpio Briz, professor Lector de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.
La responsabilitat de l'Estat legislador a Andorra
Pere Figuereda i Cairol, advocat
Dissabte 22 d’agost 2015
28a Diada Andorrana a la XLVII Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent
Andorra i els petits Estats d’Europa
Per tot el dia al liceu Renouvier a Prada.
Vegeu programa al portal www.uce.cat

Patrocina: Ministeri de Cultura, i FEDA Cultura
La Diada es va estructurar en tres blocs, matí, tarda i ponències no presencials. En total 23 ponències, 15
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 12,30 h) es va desenvolupar amb la presentació a càrrec de Marta Fonolleda i
Riberaygua, vicerectora per les relacions de l'UCE amb Andorra i la salutació del president de l’equip rector de
la XLVII edició de l’UCE, Joandomènec Ros i Aragonès, es van resumir les ponències no presencials del matí
disponibles, i es van presentar les primeres cinc ponències:
PROGRAMA MATÍ (de les 9.30 a les 12.30 hores)
1. Presentació
Marta FONOLLEDA i RIBERAYGUA, vicerectora per les relacions de l'UCE amb Andorra
Resum de ponències no presencials disponibles
2. Andorra i els petits Estats d'Europa davant dels reptes del comerç electrònic
Alan WARD i KOECK, enginyer superior en informàtica i professor a l’Escola Andorrana
3. La meteorologia als petits Estats d'Europa: entre la mesoescala i la microescala
Guillem MARTIN i BELLIDO, físic i tècnic al Servei Meteorològic d’Andorra
- Pausa 4. Salutació del president de l’equip rector de la XLVII UCE
Joandomènec ROS i ARAGONÈS, president de l’equip rector de la XLVII edició de l’UCE
5. Mònaco, i els altres, vist per un andorrà
Antoni UBACH i MORTÉS, exconseller del Govern d’Andorra d’Educació i Cultura, de Treball i Benestar
social
6. Polítiques conjuntes de salut amb els petits Estats d’Europa
Rosa FERRER i OBIOLS, advocada i ministra de Salut, Benestar i Ocupació, i Jo sep Maria Casals i Alís, director
de Salut
7. Petits Estats i especificitat
Vicenç MATEU i ZAMORA, filòsof i síndic general d’Andorra
Ponències no presencials/ Aportacions escrites:
1. El Vaticà un microestat que es mesura en hectàrees
Jaume SERRA i SERRA, economista i ambaixador d’Andorra a la Santa Seu
2. Les dades estadístiques dels Estats de reduïda dimensió territorial
Alexis ESTOPIÑAN i PASCUAL, director del departament d’Estadística
3. L’adaptabilitat dels petits països
Xavier DÉU i PUJAL, empresari i soci de Carlis a Luxemburg
4. Interessos comuns
Enric TARRADO i VIVES, ambaixador d’Andorra a Suïssa, Liechtenstein, San Marino, i Mònaco
5. San Marino i Andorra: un camí compartit vers al futur
Jaume BARTUMEU i CASSANY, advocat, excap de Govern i president de Social Democràcia i Progrés
d’Andorra (SDP)
- Pausa per dinar En el bloc de la tarda (de 15,00 a 18 h) es van resumir les ponències no presencials de la tarda disponibles, i 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:
PROGRAMA TARDA (de les 15.00 a les 18.00 hores)
Resum de ponències no presencials disponibles
8. Ser petit en un món global?
Jordi DOMINGO i COLL, geògraf i professor titular del departament de geografia i sociologia de la Universitat
de Lleida.

9. Creu Roja andorrana: es pot ser petit i representatiu?
Josep DURÓ i VIDAL, doctor en optometria i òptic diplomat, president de la Creu Roja Andorrana
10. Les particularitats d’Andorra i els altres microestats europeus. Aprofitant al màxim la petitesa
Judith PAMPALONA i TARRÉS, doctoranda en antropologia social i econòmica a la UAB
- Pausa 11. Estònia i Andorra
Antoni D’ORTODÓ i LLOVERAS-PUIG, cònsol honorari d’Estònia a Andorra i empresari
12. Els jocs dels petits estats d’Europa, història i evolució de la participació andorrana
Olga GELABERT i FÀBREGA, ministra de Cultura, Joventut i Esports
13. Andorra: microestat i les seves relacions amb Europa i els organismes internacionals
Sílvia BONET i PEROT, consellera general, membre de Social Democràcia i Progrés, i exministra de Salut i
Benestar
14. Consonàncies i dissonàncies dels petits Estats europeus: Andorra, Mònaco, San Marino, Vaticà, Malta,
Liechtenstein, Islàndia, Xipre, Luxemburg, Suïssa i Eslovènia
Meritxell MATEU i PI, consellera general de Demòcrates per Andorra, exambaixadora i exministra d’Afers
Exteriors
15. Andorra i el nou marc de relacions amb la UE
Gilbert SABOYA i SUNYÉ, economista i ministre d’Afers Exteriors, llegida per Maria Ubach i Font,
ambaixadora a la Unió Europea
Debat
Cloenda, Àngels MACH i BUCH, presidenta de la SAC i membre de la Fundació UCE
Ponències no presencials/ Aportacions escrites:
6. La CNAU (Comissió Nacional per a la UNESCO) i els petits Estats
Elisenda VIVES i BALMAÑA, presidenta de la CNAU, i Jean-Michel ARMENGOL i PETIT, director de la
CNAU
7. Els reptes polítics compartits entre Andorra i els altres petits Estats d'Europa
Pere LÓPEZ i AGRÀS, conseller general pel Partit Socialdemòcrata (PS) i president del Grup Parlamentari
Mixt
8. La relació de Suïssa amb la Unió Europea i Andorra
Thomas KOLLY, ambaixador de Suïssa a Espanya i Andorra
El dia 17-8-15 es va presentar el documental Castells d’Andorra. Des del Camp de Tarragona a Andorra, a la
secció d’Espectacles-Cinema al cinema Lido.
El dia 20-8-15 es va participar a la XI Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans: “L’IEC, acadèmia nacional de
Catalunya i dels Països Catalans”, que organitza la Delegació de Perpinyà de l’IEC, amb la ponència L’IEC i
Andorra, impartida per Àngels Mach.
A la secció d’Exposicions es va instal·lar al gimnàs l’exposició “Viatge al cristall” commemorativa de l’Any
Internacional de la cristal·lografia 2014, realitzada per la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, amb la
col·laboració de la SAC i FEDA, amb una presentació in situ la tarda del dia 21.
Marta Fonolleda ha substituït Èric Jover com a vicepresidenta territorial per Andorra a l’equip rector. Àngels
Mach exerceix de patró a la FUCE en representació de la SAC.
Es va participar en l’acte d’homenatge a Pompeu Fabra al cementiri de Prada (dia 20), i en els diversos actes i
commemoracions.
**********************************************
Dissabte 24 d’octubre 2015
12es Trobades Culturals Pirinenques
Natura i cultura al Pirineu
A Vall Roc Centre Transfronterer d’Estudis Pau Casals, avinguda Pau Casals 6, Prada (Conflent)
Acollits pel Casal del Conflent.
Presentació de ponències a l’entorn del tema escollit pel 2015, i presentació del llibre de les 11es Trobades
culturals Pirinenques: Patrimoni i turisme al Pirineu, realitzades a Esteri d’Àneu el 25 d’octubre del 2014
Per tot el dia al Centre d’Estudis Transfronterers Pau Casals Vall Roc.
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, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i el Consell dels Pirineus Orientals. Amb la col·laboració de la
Mairie de Prada.
L’acte durant el matí de les 9,30 a les 12,30 h es va iniciar amb la salutació del Joan Maluquer, gerent de la
FUCE, i el Ramon Gual, curador de Vall Roc, i va seguir amb la benvinguda a càrrec del representant del maire, i
la salutació de Jordi Taurinyà, president del Casal del Conflent. La Sra. Hermeline Malherbe, presidenta del
Consell Departamental dels Pirineus Orientals, xa excusar la seva presència.
Seguidament els ponents van presentar les ponències següents:
Evocació del Conflent. Tres poetes, tres poemes, tres indrets
Florenci Crivillé i Estragués, membre del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
Grandesa de la natura, petjada de l’home
Antoni Ubach i Mortés, exconseller del Govern d’Andorra d’Educació i Cultura, de Treball i Benestar social
La cultura del Pirineu i el monestir de Sant Francesc de Girona a l’època moderna
Montserrat Moli i Frigola, II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Centro di Studi per la Cultura e l
Immagine di Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, Real Academia de la Historia
L'embassament de la Baells (Berguedà): la transformació d'un paisatge natural i cultural
Rosa Serra i Rotés, historiadora i vicepresidenta de l’Àmbit de Recerques del Berguedà
El Camí Cardoner del Cadí. La sal de Cardona cap al Pirineu
Lluís Obiols i Perearnau, historiador i president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell
Pausa
Custòdia: un model sostenible per tornar a les nostres arrels
Fidel Solsona i Bagués, vocal, i Albert Samarra i Pujol, secretari, de Fallaires d’Andorra la Vella
Una xiloteca per compartir coneixement
Albert Mallol i Camprubí, creador i dinamitzador de la comunitat "Rosselló - Alta Cerdanya – Fenolhedés”
Orris i "munyidores / munyideres" de Portè Cerdanya, problemàtica d'aquestes construccions de pedra seca
al Pirineu català i de llur denominació
Andreu Balent, historiador i professor jubilat
Trementinaires: de l’oblit a la identitat
Isidre Domenjó i Coll, tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Ripoll i Prada. Un agermanament d’origen monasterial
Roser Capdevila i Caballero, historiadora, i Florenci Crivillé i Estragués, membre del Centre d’Estudis Com. del
Ripollès
Presentació de l’Entorn d’Aprenentatge del Canigó
Víctor Ferreira i Vilallonga, llicenciat en humanitats i professor, director pedagògic de l’Entorn d’Aprenentatge
del Canigó
12,15 h Presentació del llibre Patrimoni i turisme al Pirineu: 11s Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a
Esterri d’Àneu el 25 d'octubre del 2014, a càrrec de Josep Santesmases, president de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana
Ponències no presencials
La coexistència mil·lenària entre la natura i l’home a la muntanya andorrana
Susanna Simon i Torralba, directora executiva del pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror
Parlem de paisatge: natura i cultura a la Val d'Aran
Mireia Boya i Busquet, ambientòloga i paisatgista, departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra
La Biennal Andorra Land Art
Joan Vila i Triadú, periodista i professor de la Universitat de Barcelona i responsable de comunicació de la
Biennal
Dinar a les mateixes instal·lacions de l’edifici Vall Roc Centre d’Estudis Transfronterers Pau Casals.
PROGRAMA TARDA (de les 14,30 a les 19,00 hores)

Kamishibaï de contes del Conflent
Lidia Bousquet, membre del Casal del Conflent, i Alexandre David, dibuixant
El Pirineu, un paisatge cultural que cal preservar
Alfred Pérez-Bastardas, historiador i vicepresident de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
Paisatge vallespirencs i pintors a l'època moderna
Miquel Arnaudiès, pintor, escriptor i animador cultural, President del CCCV i president de la Federació per a la
Defensa de la Llengua i de la Cultura Catalanes
El Pedraforca, un mite o una marca?
Ramon Felipó i Oriol, advocat i dinamitzador del Berguedà
La mirada dels visitants del segle XXI als atractius naturals i culturals de la vall de Camprodon
Ester Noguer i Juncà, doctora en turisme UdG
Amb les cames i amb el cor. Vindicar l’excursionisme primigeni
Jordi Pasques i Canut, escriptor, fundador (1986) i president del Grup Excursionista d’Oliana (1991-2015)
L'explotació del patrimoni natural a Cerdanya: una nova font econòmica?
Enric Quílez i Castro, informàtic i president del Grup de Recerca de Cerdanya
Pausa
Les Pyrenades i el Pyrenmuseu
Manel Rocher i Gonzàlez, organitzador de les Pyrenades i cofundador del Refugi Rosta-Pyrenmuseu
Cinc mirades a la vall de Sant Julià de Lòria
Georgina Sala i Amorin, tècnica de turisme
El Centre Cultural Català del Vallespir
Gentil Puig i Moreno, sociolingüista i secretari del CCCV
"Quer", curtmetratge sobre la roca al Conflent
Miquel Morera, dinamitzador cultural
Cultura i natura a La Terreta
Carles Barrull i Perna, Àlex Francès i Pascual, i Carles Pascual i Anmella
Un rabequet documentat l’any 1403: un instrument de pastors?
Gerard Cunill i Costa, historiador, gestor cultural i director de Kerretània Projectes Culturals
Les Festes de l’ós dels Països Catalans
Oriol Lluís i Gual, copresident de l’Associació Costumari de la Catalunya del Nord
Debat
Cloenda
Ponències no presencials
Museus i parcs naturals. Estratègies de gestió integral del patrimoni
Jordi Abella i Pons, antropòleg i director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu
El manuscrit 2436 de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Apunts històrics de botànica i ciència a la vall
de Ribes
Miquel Sitjar i Serra, docent del Camp d’Aprenentatge del Ripollès i Màster en Turisme Cultural
Diumenge 25-10-15 Sortida botànica i cultural, 200 m de desnivell, sortida 9,00h i arribada a 12,00h
Itinerari: Vall Roc- Sant Joan de Dossorons- Sant Miquel de Cuixà- rec de Boera- Codalet- Vall Roc

Van moderar l'acte durant el matí Jordi Taurinyà, i Violeta Tubert, del Casal del Conflent.
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 de Perpinyà.
L'acte va comptar com a patrocinadors amb: l'Institut Ramon Muntaner, FEDA, el Govern d'Andorra, IEI,
IDAPA, i la Mairie de Prada, i el Consell Departamental dels Pirineus Catalans.
Seccions
Secció Còmic
Organització de la conferència de la taula rodona amb la xerrada d’August Tharrats THA a La Closeta, la
Massana, en el marc de la 19a edició de la Massana còmic.

Secció Astronomia
S’envien les efemèrides astronòmiques als socis, quan n’hi ha, per correu electrònic, en missatges del cap de la
secció Miquel Sistach.
Secció Llengua Catalana
Participació en publicacions.
Secció Història
S’han recollit els articles pel volum 8, s’estan acabant de revisar els continguts per a publicar cap al març del
2016. Pel títol del dossier es proposa Andorra, país de pas i de refugi.
El Consell de Redacció està constituït per Pere Cavero, Rosa Muns, i Julià Pol.
Pàgina web / Butlletí El SAC
S’ha posat en funcionament una nova pàgina www.sac.ad, perquè l’anterior va quedar obsoleta i no permetia
l’actualizació, amb un contingut que s’està ampliant.
Segueix en marxa un blog a cura d'Alan Ward per a comunicacions interactives http://saciencies.blogspot.com,
i també un compte al Twitter.
S’han realitzat 4 butlletins trimestrals amb les activitats de l’any.
S’ha posat en marxa un 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

***************************************************************************************
Àgora Cultural
* El Centre de la Cultura Catalana va prendre el relleu de la SAC en el secretariat d’Àgora Cultural 2015 el 23-32015. La SAC segueix com coordinadora de publicacions, i junt amb el CCC responsables de tresoreria.
* Revista Àgora Cultural, volum 27. 32 pàgines a color amb la 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 (data del 101è
aniversari del naixement d’Esteve Albert i Corp), per Trini Marin, cònsol d’Escaldes-Engordany, i Àngels Mach.
Dimecres 22 d’abril del 2015
Presentació de la litografia original de Sant Jordi 2015
Realitzada per l’artista Carme Massana i Pelegrí, en les dues versions.
A les 7 de la tarda a la Galeria d’Art Pilar Riberaygua, carrer de la Vall 12, Andorra la Vella.
Dijous 23 d’abril del 2015
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, CD de música, i la reproducció de la litografia 2015 en paper de qualitat, realitzada per l’artista Carme
Massana i Pelegrí, i lliurament de cartells amb la mateixa imatge gratuïtament. Permanència a l’estand a càrrec
de membres de les entitats. Concert a càrrec d’estudiants de l’Institut de Música el Comú d’Andorra la Vella a
la pèrgola de la plaça.

Dimecres 1 de juliol del 2015
Dia de la Cultura, manifest cultural i lliurament dels premis Àgora Cultural 2014
Acte institucional al vestíbul del Consell general realitzat dimecres 1 de juliol del 2015, a les 8 del vespre, amb
la lectura del Manifest Cultural a càrrec de Josep David Pol i Pedrós, membre del Centre de la Cultura Catalana,
secretariat 2015 de la plataforma, els parlaments institucionals i de glossa als Premis Àgora Cultural 2014, que
es concedeixen per acord conjunt de les entitats el mateix dia de la Cultura, a càrrec de Rosa Ferrer, Ramon
Viñas i Joan Massa, cant coral a càrrec del cor SAAS qui canta?, dirigit per Òscar Sánchez i Cazorla, i peces
musicals a càrrec de David Sanz i Jordi Gendra, professors de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella.
Obra artística lliurada als premiats realitzada per Philippe Lavaill representant la peça grega original d'Àgora i
el pergamí on consta la concessió signada per la presidenta d’entitat que ostenta el secretariat 2015, Teresa
Cabanes, en nom de totes les entitats que formen Àgora Cultural.
Amb la presentació de Xavi Palma. Amb la presència de la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i el síndic Vicenç
Mateu i la subsíndica Mònica Bonell.
* Revista Àgora Cultural núm. 28
Pel projecte central d’Àgora Cultural s’aconsegueix finalitzar la revista prevista pel 2015, publicació de la
revista cultural que recull l’actualitat i la història dels diversos aspectes culturals del país i de les entitats.
Editades amb el suport del ministeri de Cultura i el Comú d’Andorra la Vella.
Presentació de la revista Àgora Cultural premis Àgora 2014, volum 28, data a confirmar. 40 pàgines a color
amb la celebració del Dia de la Cultura i el lliurament dels premis Àgora Cultural 2014 a Mercè Bonell i Beltran,
Nemesi Marquès i Oste, i Jean-Yves Caullet, homenatges a Lluís Capdevila i Jacint Saumell, altres activitats
culturals de les entitats. S’inclourà una interpretació musical a càrrec d’alumnes de l’Institut de Música del
Comú d’Andorra la Vella. 1.000 exemplars.
***************************************************
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, amb
l’assistència ala presentació del llibre. Els socis de l’ACMA no paguen la quota de l’ACMCB sinó únicament la
quota de la SAC. La proposa de la projecció per streaming a Andorra d’actes realitzats a Barcelona sobre
diferents especialitats encara no s’ha pogut posar en pràctica, però se segueix intentant.
* 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 enguany no ha tingut activitat, s’ha mantingut amb la publicació
del text de la conferència divulgativa que va anar a càrrec d’Ernest de Jesús en la 8a Trobada de Joves
investigadors dels Països Catalans a finals del 2013, al llibre de conferències 2013.
* Es mantén el un conveni de col·laboració amb FEDA que ha permès la publicació de la Diada de Prada 28a, i
la presentació de la mostra de l’any de la cristal·lografia 2014 de la UNESCO en català a l’UCE de Prada.
* 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 1.000 euros pel llibre de conferències.
S’ha participat a la XI Jornada de l’IEC a l’UCE.
* 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 XI Recercat 2015 a Vilafranca del Penedès els dies 8, 9 i 10 de maig,
dins els actes de Capital de la Cultura Catalana 2015, amb exposicions, taules rodones, reconeixements i fira de
publicacions.
No es va poder assistir a l’Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana a l’Hospitalet
de l’Infant el 14 de març del 2015.
* Es participa en el projecte Patrimoni oblidat, memòria literària, consistent en vincular textos literaris amb
les seves situacions actuals en tot el territori de parla catalana. Es preveu fer una exposició itinerant, un
catàleg, i una versió digital més completa durant el 2016. S’han aportat 9 fitxes (4 Roser Calvo, 1 Anna
Riberaygua i Casimir Arajol, i 4 Àngels Mach i Antoni Pol).
La SAC s’ha incorporat 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, i encara en
queden de pendents per la següent edició.
* 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 no va poder organitzar a l'UCE les 5s Jornades
de els Àrees Protegides per manca d’efectius, però varem col·laborar plegats a les XI Jornades de l’IEC, i varem
assistir a la Jornada Algueresa.
* Pel que fa el conveni de col·laboració signat amb el Consorci Paleontologia i Entorn, el 19-3-2015 es va
inaugurar la remodelació del museu Dinosfera a Coll de Nargó, no es va poder assistir a l’acte però es va
convidar als socis de la SAC. Se segueix recolzant la candidatura per a l’organització d’un congrés mundial quan
s’escaigui.
* El projecte Centre d’Estudis Transfronterers Pau Casals a Prada de Conflent, es va inaugurar el 9 d’abril, i a
l’octubre es va posar en funcionament per activitats escolars curriculars entre setmana i com alberg els caps
de setmana i vacances. Amb un director pedagògic, recepcionista i personal de manteniment. Les 12es
Trobades Culturals Pirinenques s’hi van dur a terme com la primera activitat acadèmica de cap de setmana.
Es va assistir a la reunió de la CTP a Andorra la Vella el 29-10-15, en què la presidència va passar d’Andorra a
l’Aquitaine.
* L’assistència a la presentació del portal exposició virtual interactiva Matemàtiques experimentals de la
UNESCO a l’IEC a Barcelona el 14-11-14 va propiciar la seva presentació a Andorra el setembre del 2015. Es va
portar l’exposició Viatge al cristall a l’UCE. El representant de la SAC a la Comissió Nacional Andorrana per a la
UNESCO, Joan Carles Rodríguez Miñana, ha participat a les reunions de l’ens i ha estat nomenat jurat per a la
selecció de participants i obres a l’Art Camp.
* S’ha signat un conveni de col·laboració amb el departament d’Estadística del ministeri de Finances i Funció
Pública l’11-2-15.
Col·laboracions
Commemoració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural
Es van realitzar les XX Jornades: El sentit del folklore a Andorra, avui. La tarda i vespre del divendres 15 de
maig. Dissabte 16 de maig del 2015, es va dur a terme la Festa de la Diversitat Cultural, a la plaça Guillemó,
Andorra la Vella, per tot el dia.
A través d'Heptàgon i de l'Ens de Comunicació Associativa, es participa a la revista electrònica Tornaveu, i es
difon als socis i entitats d'Andorra, que ho desitgin, des de l'1 de desembre del 2009.
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.
Es va demanar a FEDA la col·laboració per una exposició sobre l’arquitecte Josep Danés i una conferència
durant el 2015, però s’ha retardat al 2016.
Altres activitats
Del divendres 2 al diumenge 4 d’octubre del 2015
IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs
Contraban d’idees: contagi, innovació i dissidència
En col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, el Centre d’Estudis Ribagorçans, la Diputació
de Girona, la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana, i l’Institut Ramon Muntaner.
A l’auditori del Palau de Gel d’Andorra, a Canillo. Vegeu més informació a http://www.irmu.org/news/1664
Els actes es van retransmetre per streaming simultàniament, i es poden visionar posteriorment al canal
youtube de l’Institut Ramon Muntaner, i al link del portal de la SAC. A data 24-1-16 ha rebut 282 visites (95 el
dia 2 i 187 el dia 3). Els articles presentats es publicaran a la col·lecció IBIX. La participació andorrana va
comptar amb Claude Benet, Mª Jesús Lluelles, Domènec Bascompte, Teresa Rodrigo, Laia Farrés, Teresa Cairat,
Núria Segués, Alexandra Monné, Carles Sànchez, Gerhard Lang, Pere Cavero i Àngels Mach.
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.

Es dona suport i s’assisteix a la 2a Trobada d’Investigadors d’Andorra, realitzada el 23 de desembre del 2015,
organitzada pel Departament de Recerca.
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 llibres de conferències i debats 2007, 2008, 2009, i 2010 i 2011; els Papers de Recerca Històrica 1, 2, 3, 4, 5 i
6; les XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII i XIX Jornades; i Diades Andorranes a l'UCE 21 (2008), 22 (2009), 23 (2010) i
24 (2011), i 25 (2012)/26 (2013), i 10es TCP amb els DOI tramitats per l'IEC, estan penjats al web de l'IEC,
monografies en línia, publicacions de la SAC (22).
S'ha tramitat els DOI del llibre de 27 Diada Andorrana a Prada, PHR 7, i conf. 2012-2013, i 11es TCP pendents
de ser penjats.
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST
.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=7210
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 ens ha lliurat el pdf sencer de cada
llibre (de l’1 al 18), i de les revistes Àgora (1 a la 11), i la col·lecció de llibres de Trobades Culturals Pirinenques
(de l’1 al 6) està en preparació. No s’han pogut penjar al portal RACO perquè en els revistes els articles tenen
menys de 3-4- pàgines, i els llibres de la Diada Andorrana són monografies.

Publicacions
* Butlletí El SAC núm. 172, 173, 174, i 175 digitals, en versió digital penjada al web de la SAC.
Dimarts 14 d’abril del 2015
Presentació del llibre
Dret andorrà, entre els usos i costums i el codi
Que recull les ponències presentades en les XIX Jornades de la SAC, que es van realitzar al Centre Cultural la
Llacuna el 23 de novembre del 2013.
Editat amb el suport del Ministeri de Cultura, el Col·legi d’Advocats d’Andorra i Crèdit Andorrà.
A les 12 del migdia a la seu del Col·legi d’Advocats d’Andorra, carrer Prat de la Creu, 59-65 baixos B-D, Andorra
la Vella. Presentat pel ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot; el degà del Col·legi d’Advocats, Francesc
Badia; i Àngels Mach.
141 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.200 exemplars.
Dijous 13 d’agost del 2015
Presentació del llibre
Models de país per a Andorra
Que recull les ponències presentades en la 27a Diada Andorrana a la XLVI UCE el 23 d’agost del 2014
a Prada de Conflent.
A les 12 del migdia al museu de l’Electricitat MW, avinguda de la Bartra, Encamp. Presentat per Albert Moles,
director general de FEDA, i Àngels Mach.
159 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 1.350 exemplars.
Dijous 12 de novembre del 2015
Presentació del llibre
Recull de conferències 2012: 100 anys de Turing i 50 anys de Telstar 1 / 6ns Debats de recerca: La recerca
sobre el paisatge a Andorra
Recull de conferències 2013: 50 anys d’Andorra el meu país i 250 anys del Politar andorrà / 7ns Debats de
recerca: El talent humà en les organitzacions andorranes: Investigació i oportunitats
A les 19 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.

Presentat pel ministre d’educació i Ensenyament Superior, Èric Jover; el cònsol menor d’Andorra la Vella, Eron
Estany; el president de l’IEC, Joandomènec Ros; la gerent de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears, Mercè Balcells, i Àngels Mach.
486 pàgines en paper estucat semimat de 135 g, 800 exemplars, maquetació i color de paper diferent per cicle
de conferències i debats de recerca, en paper semimat estucat de 135g, articles amb DOI.
Dimecres 25 de novembre del 2015
Presentació del llibre
Patrimoni i turisme del Pirineu
Que recull les ponències presentades en les 11es Trobades Culturals Pirinenques, que es van realitzar a Esterri
d’Àneu el 25 d'octubre del 2014.
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, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell
Departamental dels Pirineus Orientals, i la Diputació de Girona.
Presentat pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya; la cònsol major de Sant Julià de Lòria, Montserrat Gil;
el president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Lluís Obiols; i Àngels Mach a les 8 del vespre a la
sala Seminari 3 del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.
187 pàgines en paper estucat semimat de 135g. Versió digital amb imatges en color.
En preparació:
* Papers de Recerca Històrica 8, en curs d’iniciar la maquetació, per a la seva presentació al març del 2016.
* El sentit del folklore a Andorra, avui, que recull les ponències presentades en les XX Jornades de la SAC el 15
de maig del 2015, en procés de preparació. Amb el suport de Crèdit Andorrà, i el Comú d’Andorra la Vella.
* Recull de conferències 2014: 400 anys de Galileu, per publicar junt amb els 8ns Debats de recerca: Física i
química, investigant la realitat. En preparació.
* 12es. Trobades Culturals Pirinenques: Natura i cultura al Pirineu que recull les ponències presentades a les
12es Trobades Culturals Pirinenques, realitzades a Prada al Conflent el 24 d'octubre del 2015. En procés de
preparació.
* 28a Diada Andorrana a la XLVII UCE 2015: Andorra i els petits Estats d’Europa, en procés de preparació.

Amb altres entitats:
Dimecres 4 de febrer del 2015 (data del 101è aniversari del naixement d’Esteve Albert i Corp)
Presentació de la revista Àgora Cultural núm. 27
que conté un reportatge del Dia de la Cultura i el lliurament dels premis Àgora 2013 a Jaume Casadevall,
Francesc Badia i Antoni Albós i tots els participants al Pessebre Vivent d’Engordany, editada amb el suport del
ministeri de Cultura i del Comú d’Andorra la Vella.
Acompanyada d’una intervenció musical a càrrec de l’estudiant de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la
Vella Jordi Albelda, al violoncel, interpretant dos minuets de la Suite núm. 1, de J. S. Bach.
Parlaments a càrrec de Trini Marin, cònsol major d’Escaldes-Engordany, i d’Àngels Mach, presidenta de la
Societat Andorrana de Ciències secretariat Àgora Cultural 2014.
A les 19 hores a la sala Aquarius del Centre Termolúdic Caldea, Parc de la Mola 10, Escaldes-Engordany.
Tiratge de 1.000 exemplars, 32 pàgines a color.
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, Comú d’Escaldes-Engordany, Comú de Canillo,
Comú de Sant Julià de Lòria, Crèdit Andorrà, Morabanc, FEDA, Andorra Telecom, Col·legi d’Advocats
d’Andorra, Palau de Gel d’Andorra, Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, 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 del Comú d’Andorra la Vella, 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 i de la Salut 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.

