
Sigueu benvinguts a les XX Jornades de la Societat Andorrana de Ciències. 
El tema escollit per l’entitat en aquesta edició, El sentit del folklore, avui, s’escau molt bé amb
la celebració de la Setmana de la diversitat cultural, perquè pensem que cal conèixer com són
les tradicions pròpies per poder-les valorar i perpetuar alhora que les actualitzem, i també les
altres cultures amb les quals progressem plegats al país. És la cultura de base que aplega
infants, joves, adults i gent gran en pro de la conservació de les activitats festives tradicionals
i que al mateix temps cohesiona la societat.  
Les quinze ponències presencials que es presenten avui aprofundiran en les músiques,
danses, cants, cant coral, els instruments tradicionals, l’art, la literatura, els costums, junt amb
les activitats tradicionals dels gegants, les falles, els diables, els castells. És un equilibri fràgil
en la societat tecnològica actual, que pot posar en perill les activitats tradicionals. Per aquesta
raó es va escollir tractar aquest tema en les vintenes Jornades, i fer del conjunt de totes les
ponències el reflex de la societat actual del país, per poder progressar junts i per encarar el
futur de la millor manera. 
Com a cloenda tindrem el privilegi de l’actuació del músic i investigador de la cultura popular
pirinenca Artur Blasco, que interpretarà deu cançons tradicionals d’Andorra i dels territoris
veïns acompanyat per Marién de Casimiro. En el concert podrem escoltar el so dels
instruments típics: l’acordió, el violí, junt amb el rabequet, les culleres, el guitarró, el pandero
i les postisses, dites també castanyetes o castanyoles. 
Volem agrair molt sincerament als ponents la seva disposició i l’esforç a l’hora de preparar els
seus treballs, perquè l’aportació dels ponents és l’essència bàsica. 
El nostre agraïment més sincer a les institucions que fan possible la realització i també la
publicació posterior amb el seu suport, que són: el Comú d’Andorra la Vella i Crèdit Andorrà.
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Sense el seu ajut aquesta jornada no es podria dur a terme ni transcendir en el temps amb la
publicació posterior, que més endavant serà consultable per Internet al web
http://publicacions.iec.cat, on consta cada article amb el DOI (Digital Object Identificator)
corresponent a cadascun dels autors, i també al portal de la biblioteca de la Universitat
d’Andorra. 
En la publicació es reprodueixen els textos lliurats pels participants junt amb un recull de
premsa amb la informació generada i que ha aparegut als mitjans de comunicació. Els debats
o comentaris que originen les ponències en les cintes enregistrades durant les Jornades i el
DVD amb l’audiovisual es lliuren a l’Arxiu Històric Nacional per a una millor conservació i per
poder ser consultables. 
A tots els que ens han acompanyat presencialment a la sala d’actes com als que en llegiran
el contingut en el recull editat us agraïm el suport a la tasca que duu a terme la SAC, de
foment de la reflexió i repensament del país per a poder avançar junts cap a un futur millor.

Àngels Mach i Buch,
presidenta de la SAC
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