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Salutació

Àngels Mach i Buch

Presidenta de la Societat Andorrana de Ciències

Explicar la natura i l’home, el coneixement i la realitat, de manera rao-
nada per orientar la persona en el seu viure és l’objectiu de la filosofia. Dit 
altrament, pensar i reflexionar sobre cada fet i acció, sobre el tot i sobre el res.

La filosofia com a fet cultural reflecteix i explica la nostra civilització.
I un congrés que pretén interessar els territoris de parla catalana havia 

d’arribar al Principat d’Andorra, on la llengua pròpia i oficial és la catalana.
Com passa sempre, conèixer comporta relacionar-se, cosa que condueix a 

establir contactes. La Societat Andorrana de Ciències (SAC) fa 32 anys que 
duu a terme una jornada especialitzada a la Universitat Catalana d’Estiu, a 
Prada de Conflent: la Diada Andorrana. Tot i que es realitza en un sol dia, 
la participació de membres de la SAC en altres actes i cursos ha comportat 
coneixements, relacions i complicitats amb els responsables dels cursos de 
Pensament.

Si el 1995 la Societat de Filosofia del País Valencià i la Societat Andorrana 
de Ciències varen fer a Andorra la Vella l’XI Congrés Valencià de Filoso-
fia, vint-i-quatre anys després, ja tocava, la Societat Catalana de Filosofia 
de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, 
la Societat de Filosofia del País Valencià i la Societat Andorrana de Ciències 
conviden a continuar raonant sobre la realitat humana d’avui, tenint present 
els seus pensaments, les seves inspiracions i les seves revelacions.

La Societat Andorrana de Ciències havia creat el 1985 la secció de Filo-
sofia. Ja el 1989 havia promogut uns seminaris sobre Nietzsche, impartits 
pel filòsof i director de la UNED fins a la seva jubilació, Joan Mingorance. 
I el 1995 el IX Congrés de Filosofia del País Valencià, i primer d’Andorra, 
presidit pel professor Josep Lluís Blasco i Estellés, va aprofitar el lligam de 
Francesc Ferrando, filòsof valencià i professor a l’Institut Espanyol d’Andor-
ra, que era cap de la secció de Filosofia de la SAC i membre de la SFPV.

No es pot deixar de pensar.
Cal pensar més.
Cal analitzar el paper de pensar i no pensar avui.
L’acceleració de la societat actual mereix encara més saber aturar-se per 

reflexionar.
Sempre ha estat útil pensar, és una necessitat vital i ha esdevingut el mo-

tor per al progrés de l’home.
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Però el cervell és encara el gran desconegut.
Els filòsofs han intentat donar respostes a les grans qüestions de sempre, 

connectant la filosofia i la vida, el pensament crític que permeti qüestionar 
la informació que ens arriba per participar de forma activa en la societat i 
aprofundir el coneixement.

Calen bons pensadors amb bones qualitats com a comunicadors per 
atreure les noves generacions.

Els congressos serveixen per promoure, valorar, prestigiar i difondre. I 
també per pensar millor, presentant les idees i raonaments amb els argu-
ments corresponents.

Tot i ser reduïda, la societat andorrana es mereixia un congrés com aquest.
Andorra s’està repensant.
Per què avui la filosofia està poc valorada?
Com podem tornar-la a prestigiar per poder fer front als reptes del 

futur?
Reptes de tipus ètic davant del progrés de la ciència i la tecnologia en un 

món actual, complex, canviant i divers.
El V Congrés Català de Filosofia, desenvolupat els dies 20, 21 i 22 de 

juny a Canillo, al Palau de Gel d’Andorra, ha estat rellevant, amb presen-
tacions simultànies en quatre espais: l’auditori, dues sales modulars i la sala 
d’audiovisuals de Perecaus, que va tenir com a marc excepcional la nau inte-
rior de l’església romànica de Sant Joan de Caselles, amb retaule gòtic per a 
les presentacions del simposi Carolingi.

Hi va haver cinc àmbits de comunicacions: «Paraula i Raó», «Història del 
Pensament», «Filosofia i Educació», «Art i Percepció», i «600 anys del Consell 
de la Terra». 

Amb cinc simposis: «Platònic», «Autobiografies Desconstruïdes», «Trans-
missió des del Pensament Filosòfic Femení», «Andorra i el Pensament Caro-
lingi» i «Consum i Contaminació».

I cinc conferències plenàries: «Deu elements de transformació (i con-
trol) de la identitat contemporània» (Pompeu Casanovas), «Tot Plegat, Gran 
Escampall: escriure filosofia fora pàgina» (Felip Martí-Jufresa), «L’epistemo-
logia de la modalitat: tendències actuals» (Sònia Roca-Royes), «Miniatures 
filosòfiques: pensar la festa amb Jeanne Hersch» (Rosa Rius) i «Singularitats 
i reptes d’un microestat» (Vicenç Mateu i Zamora).

La Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat In-
ternacional de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de les 
Illes Balears, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Autònoma de Barce-
lona i la Universitat d’Andorra hi van donar suport.

En l’àmbit andorrà, agraïm els suports al Consell General en la celebració 
del 600è aniversari de la creació del Consell de la Terra (precursor del parla-
ment andorrà actual), al Comú de la Parròquia de Canillo, al Palau de Gel 
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d’Andorra, a l’entitat bancària Crèdit Andorrà, a la Fundació Julià Reig, a 
Andorra Telecom i a la llibreria La Puça.

I agrair a tots els participants, professors, estudiants, col·laboradors, amb 
un especial esment als organitzadors directes: Josep Monserrat, Andreu Grau, 
Bernat Torres i Joan Tello, i al seu equip per haver volgut compartir amb 
Andorra el coneixement presentat en aquest V Congrés Català de Filosofia.

I us animem a preparar el següent.
Penso, soc.
Som, pensem.
Pensar a ser, i sobretot pensar per ser.
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