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En fixar el lema del 36è Cicle de conferències en l’assemblea general del gener del 2020, poc 
imaginàvem que estava a punt de començar una pandèmia mundial produïda per un virus que 
afecta les vies respiratòries, desconegut fins aleshores.
Volent recordar la figura de l’escriptor de ciència-ficció Isaac Asimov en el centenari del seu 
naixement, vàrem entrar en un daltabaix mundial que ni aquest escriptor hagués pogut arribar 
mai a imaginar. El cap de la secció de Noves Tecnologies de la SAC, Alan Ward i Koeck, va ser 
l’encarregat d’impartir la conferència a l’entorn de la seva obra.
Atès que el 14 de març es va iniciar un confinament total que va deixar tothom tancat a casa, 
amb l’excepció dels serveis sanitaris i d’alimentació, les conferències previstes per als primers 
mesos van ser ajornades i el cicle es va veure reduït a la meitat del previst.
Tot just començar l’any va traspassar sobtadament l’escriptor Antoni Morell i Mora, i en el 
seu record el seu amic i biògraf Robert Basart va iniciar les conferències del cicle, al juliol, 
amb aforament reduït a la sala, distància d’un metre i mig entre cadires, i mascareta i gel 
hidroalcohòlic. 
També al juliol es van poder realitzar, amb totes les mesures de protecció sanitària, els 
13ns Debats de recerca: Instantànies històriques, a l’entorn de la recerca en història, que, 
en coorganització amb el departament de Recerca del Ministeri d’Educació i Ensenyament 
Superior, es publiquen juntament amb el cicle de conferències de l’any en aquest volum.  
En aquest recull de conferències, a més de les dues esmentades, hi trobareu la conferència 
conjunta a l’entorn del mindfulness que van impartir Andrés Martín i Asuero, doctor en psicologia, 
i el Dr. Jordi Roig i Cutillas, especialista en pneumologia, sobre l’ús d’aquesta tècnica per a la 
salut i en medicina.
En la commemoració del centenari de la mort del novel·lista i dramaturg Benito Pérez Galdós, 
la doctora en filologia Fabiola Sofia Masegosa i Gayo va recordar les descripcions de la vida 
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del Madrid d’aquella època en les seves novel·les costumistes, i concretament a “Fortunata y 
Jacinta”
Finalment una taula rodona, seguint les recomanacions sanitàries de cap a cap de l’escenari, va 
rememorar l’efemèride important dels cinquanta anys del sufragi femení a Andorra, autoritzat el 
1970. Moderada per la filòloga Roser Porta i Espuga, hi van participar presencialment Angelina 
Mas i Joaniquet, activista i una de les dones que van sol·licitar aleshores poder votar; Roser 
Suñé, Síndica General; Montserrat Ronchera i Santacreu, investigadora i escriptora; Rosa 
Gili i Casals, Cònsol major d’Escaldes-Engordany, i Yvan Lara, politòleg. I en vídeo, Claudine 
Tarrene, doctora en Estudis Catalans i Transfronterers de la Universitat de Perpinyà. El contingut 
de la taula s’ha transcrit i ha estat revisat pels participants per conservar-ne el dinamisme dels 
diàlegs.  
Continuant amb la tradició de l’entitat de compaginar text amb imatge artística, en aquest llibre 
trobareu un treball de la jove artista andorrana Susanna Ferran i Vila, llicenciada en Publicitat 
i Relacions Públiques i emprenedora fotògrafa amb un projecte de fotografies realitzades a les 
platges de Barcelona l’any 2018 anomenat Ningú, en què vol expressament reflectir únicament 
el paisatge. L’esforç de captar aquestes imatges sense cap presència de persones li hauria 
resultat molt més fàcil durant el confinament, en què ningú no podia sortir de casa. Es va 
avançar en el temps. Per a ella el nostre regraciament i suport en la seva trajectòria artística.
A tots els conferenciants els volem agrair ben sincerament la desinteressada col·laboració, que 
és bàsica, per tal d’ajudar-nos a la divulgació de la ciència i el coneixement.
Ens cal donar les gràcies també, i com sempre, als companys i col·laboradors que, amb la seva 
dedicació, fan que les activitats de l’entitat fructifiquin i esdevinguin un llegat per al país en 
l’àmbit en què es desenvolupen. 
Finalment, la nostra reconeixença a les institucions (Ministeri de Cultura i Esports, Comú 
d’Andorra la Vella, Crèdit Andorrà, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya 
i Balears, i Institut d’Estudis Catalans) que han permès que aquest 36è Cicle de conferències 
s’hagi pogut dur a terme i sortir recollit en aquesta publicació, que fa transcendir en el temps 
aquesta font de coneixement per als qui no van tenir ocasió de viure-la en directe a causa de la 
limitació d’aforament als actes, o altres, amb l’esperança i el desig que pugui tenir l´aprofitament 
que mereix.


