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17129a Diada andorrana a l’UCE: El canvi climàtic i Andorra 

La XXI Conferència internacional sobre el canvi climàtic (COP21/CMP11), que es va celebrar a
París entre el 30 de novembre i l’11 de desembre del 2015, va aconseguir per primera vegada
que la majoria de països aprovessin un acord universal per reduir l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle, d’aplicació l’any 2020. L’Acord de París va produir un efecte rellevant en la societat i
diverses àrees dels cursos de la XLVIII edició de l’UCE hi han reflexionat aquest any 2016. L’àrea
de Ciències de la Natura ha tractat El canvi climàtic, estat de la qüestió després de la COP21 de
París, i l’àrea de Ciència i Tecnologia, Planeta Terra - Planeta oceà, interrelacions i canvi climàtic.
En l’assemblea general de socis de la Societat Andorrana de Ciències realitzada el gener del 2017
també es va considerar que s’havia d’aprofundir en les mesures que estaven a l’abast del nostre
país per contribuir a reduir l’escalfament global i es va escollir tractar aquest tema en la 29a Diada
Andorrana.
Al llarg d'aquests 29 anys en què la Societat Andorrana de Ciències ha disposat d'un aparador on
donar a conèixer algunes de les peculiaritats d'Andorra als nostres veïns dels territoris de parla
catalana, l'edició de la Diada Andorrana d'enguany ha estat la més tècnica i d’àmbit global.
Aquesta edició, amb disset ponències presencials i cinc aportacions escrites, deixa constància que
al Principat d’Andorra també preocupa i es treballa, tant en el pla tècnic com en el polític i social,
per adaptar el país als nous reptes.
Atès que les aportacions tècniques són estudis de recerca que
es realitzen entre diversos investigadors i diverses institucions,
algunes de les ponències han estat col·lectives, entre dos o
més autors, en especial les presentades pel Centre d’Estudis
de la Neu i de la Muntanya (Cenma) i l’Observatori de
Sostenibilitat d’Andorra (OBSA).
S’han pogut llegir la totalitat de les ponències escrites i resums.
Han llegit les ponències escrites Jordi Joval, Helena Casanova,
Jana Kuklová i Julià Pol. I els ho agraïm. Lamentem que
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l’estudiant del lectorat de català de la Universitat Carolina de Praga,
Branislav Ján Roháľ, no hagi pogut venir a causa de problemes de salut
de darrera hora. Els estudiants universitaris que s'inscriuen als cursos es
beneficien de la convalidació amb crèdits de lliure elecció de les
universitats organitzadores de cada curs. Els que participen a la Diada
reben una certificació convalidable per la Universitat d'Andorra segons
el conveni signat entre l'UdA i la SAC l’any 2000. 
Ha quedat palès l’interès que suscita el tema en els deu comentaris
plantejats en el debat del matí i les 23 intervencions en el debat de
final de tarda entre públic i ponents. Aquesta Diada Andorrana ha
tingut un seguiment especial per part d’estudiants de l’UCE de
fora del país i una assistència més mantinguda al llarg de tota
la jornada que no en altres edicions anteriors. La meitat dels 82
assistents provenen d’Andorra, mentre que els 41 restants són
dels altres territoris de parla catalana (7 de la Catalunya Nord,
3 de la República Txeca, 5 de les Illes Balears, 1 de l’Alguer, 1
del País Valencià i 24 de Catalunya). 
El nostre sincer agraïment a les entitats i organismes que
permeten la realització d’aquesta ja tradicional Diada
Andorrana: el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior,
amb qui la SAC manté un conveni que ens permet la logística
de les aportacions andorranes als actes de l’UCE, i a FEDA
Cultura, patrocinador de la publicació dels textos íntegres
lliurats pels ponents. Ambdós ens han fet confiança en la
realització d'aquest esdeveniment que vol contribuir a la
millora del nostre coneixement, tant dins del país com en la
seva projecció exterior.
Finalment volem agrair el suport del públic amb la seva
presència i les seves intervencions, i també dels mitjans de
comunicació, que amb els seus reportatges fan arribar a
Andorra el desenvolupament de la jornada. I us emplacem, aquesta mateixa nit a les 11, a visionar
el documental El camí del foc. La cremada de falles d’Andorra la Vella, que es projectarà a
l’amfiteatre del liceu Renouvier, presentat per Albert Samarra i Fidel Solsona, de l’Associació de
Fallaires d’Andorra la Vella, per celebrar la declaració dels focs del Pirineu com a patrimoni
immaterial de la humanitat per part de la Unesco.
Fins l’any que ve, a la trentena edició de la Diada Andorrana!
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