
Sigueu benvinguts a les XXI Jornades de la Societat Andorrana de Ciències. 
L’estadística és una disciplina complexa i de total actualitat. El DIEC per a aquest terme hi
inclou tres definicions: “Ciència que té per objecte d’aplegar, classificar i comptar tots els fets
del mateix ordre”, “Conjunt de fets així aplegats, classificats i comptats” i també “Valor que
es calcula a partir de les dades d’una mostra i que permet d’estimar un paràmetre d’una
població”.
Al dia d’avui, seria impensable no reconèixer el valor que suposa la recollida de dades i el seu
tractament per tal de fer-ne ús com a previsió, en gairebé tots els diferents àmbits de la vida
diària.     
El tema en aquesta edició, Estadística i estadístiques d’Andorra, s’ha escollit conjuntament
entre la Societat Andorrana de Ciències i el Departament d’Estadística del Govern d’Andorra,
i per primer cop les XXI Jornades són coorganitzades.
La SAC i el Departament d’Estadística col·laboren des de fa anys en diferents projectes, i l’11
de febrer del 2015 es va concretar amb la signatura d’un conveni de col·laboració per la
coordinació estadística entre ambdós, de forma desinteressada. 
D’una banda, és important donar a conèixer com es preparen les estadístiques oficials de
l’Estat, però també com les empreses parapúbliques, les entitats de recerca i les empreses
privades de diferents sectors les utilitzen, així com les que duen a terme, per poder valorar i
ser utilitzades en el dia a dia.  
Per aquesta raó les 21 ponències, totes presencials, que es presenten avui s’han repartit en
dos àmbits. El primer l’anomenem La provisió d’informació pública: l’estadística oficial. I el
segon, L’anàlisi de dades a Andorra mitjançant les estadístiques. 
El conjunt de totes les ponències és el reflex de la societat actual del país, i el seu
coneixement permet poder progressar junts i encarar un futur millor. 

B e n v i n g u d a
Àngels MACH i BUCH
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Volem agrair molt sincerament a tots els ponents la seva bona disposició i l’esforç a l’hora de
preparar els seus treballs perquè aquests són l'essència bàsica de les jornades. 
El nostre agraïment més sincer a les institucions que, amb el seu suport, en fan possible la
realització i també la publicació posterior, i que són: el Comú d’Andorra la Vella, el ministeri
de Finances del Govern d’Andorra i Crèdit Andorrà. Sense el seu ajut aquesta jornada no es
podria dur a terme ni transcendir en el temps amb la publicació, que més endavant serà
consultable a Internet al portal de la SAC www.sac.ad i al de publicacions de l’Institut
d’Estudis Catalans http://publicacions.iec.cat, on consta cada article amb el DOI (Digital
Object Identificator) corresponent a cadascun dels autors. 
En la publicació es reprodueixen els textos lliurats pels participants junt amb un recull de
premsa amb la informació que han generat 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. En el canal de la SAC a Youtube també se’n podrà
trobar un fragment. 
A tots els que ens han acompanyat presencialment a la sala d’actes, com als que en llegiran
el contingut en el recull editat, en format imprès o en format digital, us agraïm el suport a la
tasca que duu a terme la SAC, de divulgació del coneixement del país, necessària per poder
avançar com a societat dins la complexitat del món actual.

Àngels Mach i Buch,
presidenta de la SAC   
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