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Aquest llibre que esteu començant a llegir és el 25è recull de conferències de la Societat 
Andorrana de Ciències publicat, de 31 de realitzats, en un afany acadèmic de fer perdurar les 
conferències i els actes duts a terme . Després d’uns primers anys en què es varen poder editar 
els cicles de conferències (1983, 84 i 85), es va passar per una etapa crítica, que a partir de 
1994, en el desè aniversari de la seva creació, es va poder superar i consolidar amb la versió 
digital a partir del 2007.
El 2015 tota l’assemblea general de socis vam coincidir a recordar els 700 anys de la mort del 
filòsof, escriptor, teòleg i professor mallorquí Ramon Llull. Avançant-nos a altres reconeixements 
fets durant el 2016 i aprofitant que no se sap ben bé la data. Si Llull va morir a Tunis, on el 
desembre de 1315 signà la seva darrera obra coneguda, en un vaixell durant el trajecte entre 
Tunísia i Ciutat de Mallorca, on està enterrat, o poc després d’arribar-hi, a començament del 
1316.
Es té constància de 375 obres escrites autèntiques i 31 obres perdudes de Ramon Llull. En 
aquella època, tot i procedir d’una família acomodada barcelonina que havia col·laborat en la 
conquesta de Mallorca per Jaume I, era estrany que un laic pogués accedir a tants coneixements. 
Llull va concebre la millora cultural, social, religiosa i política de la cristiandat, i per això va 
elaborar una gran obra escrita literària, mística, científica, filosòfica, teològica i política per així 
poder convèncer racionalment. Fou escrita en diverses llengües (llatí, català, àrab i provençal) 
perquè fos accessible al màxim. En les conferències impartides per Francesc Ferrando, que 
havia estat professor de filosofia a l’Institut Espanyol d’Andorra i cap de la secció de Filosofia de 
la SAC, i per Joan Massa, filòsof, professor i escriptor, es va recordar i fer balanç del seu llegat.
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La història de la revista d’humor Amaníaco, explicada pel director, Jordi Coll, i el record dels 50 
anys de la mort de la cantant Billie Holiday amb l’edició d’un llibre-CD il·lustrat sobre l’argument 
de les seves cançons pel dibuixant i músic August Tharrats THA van ser la col·laboració de la 
SAC a La Massana Còmic en la 19a edició.
La divulgació de les matemàtiques mitjançant l’experimentació va ser la proposta impartida pels 
professors de la UAB Armengol Gasull i Gregori Guasp en una col·laboració amb la Comissió 
Nacional Andorrana per a la Unesco.
Atès que el 2015 va ser l’Any Internacional de la llum i les tecnologies derivades de la llum, es 
va dedicar una conferència al coneixement de l’equipament científic sincrotró ALBA, que va 
descriure el seu cap de secció d’ID i mesures magnètiques Josep Campany.
La xarxa entre projectes culturals singulars Cultsurfing i, en l’àmbit de la història, el bandolerisme 
al País Valencià al segle xix i la revisió de la revolució andorrana l’any 1933 completen el cicle 
de conferències.  
La novena edició dels Debats de recerca, coorganitzats amb el departament de Recerca del 
Govern des de l’inici, va versar sobre l’àmbit jurídic a Andorra i integra la segona part d’aquest 
llibre amb els dotze articles que s’hi van presentar dels autors: Pere Vilanova, Pere Pastor, 
Eulogi Broto, Saïda el Boudouhi, Ester Peralba, Isidre Bartumeu, Núria Mallandrich, Joan Miquel 
Rascagneres, David Carpio, Pere Figuereda, Alexandra Grebennikova i Patrícia Bragança, que 
van donar a conèixer les investigacions en el camp del dret que realitzen advocats i juristes 
andorrans o interessats en la legislació d’Andorra, amb motiu del seu doctorat o també en altres 
recerques. 
Un record igualment pel matrimoni Albert Puigoriol i Lladó i Jacqueline Gimet i Soubsol, dels 
quals s’ha seleccionat un recull de fotografies de l’Andorra de començament dels anys 1960, per 
acompanyar el recull de conferències del 2015 i poder continuar així combinant el coneixement 
racional o científic i el coneixement emocional o inspirat.
Més enllà de la commemoració, des de la Societat Andorrana de Ciències agraïm l’esforç 
dels autors i col·laboradors, i particularment del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, del 
ministeri d’Educació i Recerca, del Comú d’Andorra la Vella, de l’entitat bancària MoraBanc, de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i de l’Institut d’Estudis 
Catalans, que amb el seu suport han permès materialitzar, un any més, un cicle de conferències 
i uns debats de recerca que en justifiquen la transcendència.


