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Actes de colloques
Andorra i el seu capital social, 20ème Journée andorrane
à l'Université Catalane d'Été, 18/08/2007, Prada (66), éd.
Societat Andorrana de Ciències, Andorra la Vella, 2008,
289p., 15x21cm.
- Armengol i Petit, Jean-Michel (Secretari general de La
Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO ): Gestió de
les transformacioons socials, programa de la UNESCO,
13-16.
- Brasó i Campderrós, Salvador (Secretari 2004-2005 de la
Xarxa del voluntariat d’Andorra): Reflexió sobre el
voluntariat d’Andorra, 17-22.
- Ubach i Valdívia, Gabriel (President de la Unió Sindical
d’Andorra): L’aportació dels sindicats al capital social
andorrà, 23-28.
- Font i Puigcernal, Lourdes (Consellera general del Centre
Demòcrata Andorrà): Els mitjans de comunicació a
Andorra: el seu rol integrador i socialitzant, 29-32.
- Barbero i Carballo, Mari Carmen (Presidenta de
l’Associació de Dones Migrants i d’Andorra): Aportació de
la dona emigrant al patrimoni socioeconòmic i cultural
d’Andorra, 33-34.
- Muxella i Molins, Elisa (Presidenta de l’Institut de Drets
Humans d’Andorra): L’Institut de Drets Humans d’Andorra,
35-38.
- Garcia i Bernardo, César ( President d’Intermón Oxfam i
de la plateforma d’ONG d’Andorra): El voluntariat a travès
de les ONG, 39-48.
- Gil i López, Montserrat (Presidenta de Col·legi de
Psicòlegs d’Andorra): Psicologia clínica i “capital social”,
49-54.
- Nomen i Calvet, Eusebi ( Director de la càtedra Esade
d’anàlisi d’actius intangibles): Passius socials com a danys
col·laterals dels beneficis financers, 55-62.
- Tomàs i Giralt, Montserrat (Directora de Benestar Social i
Família del Govern d’Andorra): L’assistència social a
Andorra, 63-66.
- Codina i Tort, Mònica (Exministra de Salut i Benestar
Social): Els recursos humans com a capital social en
l’empresa, 67-72.
- Canturri i Montanya, Pere ( Historiador i Raonador del
cuitadà): La delinqüència i la reinserció social, 73-80.
- Canturri i Montanya, Pere ( Historiador i Raonador del
cuitadà): L’associanisme històric, 81-86.
- Avelanet i Viladomat, Xavier ( Portaveu del Consell de
Col·legis Professionals Liberals): El Consell de Col·legis
Professionals Liberals i el seu paper en la societat civil, 8790.
- Gonzàlez i Reolit, Mariona ( Presidenta de la comissió
d’Afers Socials del Consell General): La necessitat d’una
llei del voluntariat, 91-96.
- Mossèn Sàrries i Ribalta, Ramon ( Delegat episcopal de
Càritas Andorrana): Presència de l’Església en la societat
andorrana, 97-106.
- Santos i Matias, Magda (Doctorante en sociologia a
l’Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
de Lisboa): Evolució de la comunitat portuguesa a
Andorra, 107-112.
- Micó i Ibañez, Joan (Director del Centre de Recerca
Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans): Els valors de
la societat andorrana, 113-128.

- Cabanas i Piera, Teresa ( Presidenta del Centre de
Cultura Catalana): Cultura i llengua, bases de la societat
andorrana, 129-130.
- Viladomat i Cortabitarte, Cristina (Presidenta de
Grandvalira Social): Gran Valira social: la muntanya i la
neu a l’abast de tothom, 131-134.
- Roig i Loscertales, Albert ( Director del diari BonDia): Els
mitjans de comunicació, l’evolució dels lectors i la llibertat
d’expressió, 135-140.
- Arias i Martínez, Susanna ( Llicenciada en dret i oficial de
notaria): Patrimoni i matrimoni, ahir i avui, 141-144.
- Triquell i Seró, Pilar ( Presidenta de l’Associació de
Dones d’Andorra): La dona com a pilar de la societat
andorrana, 145-150.
- Farré i Santuré, Joan Albert ( President de la comissió
d’Interior del Consell General): Capital social i
sostenibilitat, 151-158.
- Mossèn Rossell i Serra, Ramon ( Rector de la parròquia
de Canillo): El lleure a Andorra com a formació en els
volors humans, 159-172.
- Filloy i Franco, Víctor ( Secretari d’Estat de Joventut i
Esports): Reptes de futur en matèria de voluntariat, 173178.
- Èric Jover i Comas : Cloenda, 179-182.
- Annexos, 183-289.

L’Andorranitat,

21ème Journée andorrane à l'Université
Catalane d'Été, 23/08/2008, Prada (66), éd. Societat
Andorrana de Ciències, Andorra la Vella, 2009, 240p.,
15x21cm.
- Casino i Puiggalí, Laia ( Enginyera informàtica i
fotògrafa): L’andorranitat d’una fotògrafa, 13-18.
- Call i Lacroix, Cathie (Professora d’història i geografia al
liceu Comte de Foix): Recuperar els arrels, 19-20.
- Martí i Cañellas, Maria ( Secretària de la junta de l’ICOMAndorra): Els museus, la identitat d’un territori i la seva
gent, 21-22.
- Tena i Pera, Ramon ( Tècnic en relacions internacionals
al
ministeri
de
Salut,
Benestar,
Família
i
Habitatge):Andorranitat: neutralitat i mediació, 23-28.
- Mamadou Ba, Aboubacry ( Educador a l’Espai Jovent
(Escaldes-Engordany)): Orígens: La meva identitat, les
meves pertinences, 29-32.
- Beal i Vilaginés, Jordi (Llicenciat en educació física):
L’andorranitat a través de l’esport, 33-36.
- Gascón i Chopo, Carles ( Historiador i tècnic al Consell
Comarcal de l’Alt Urgell): La percepció externa de
l’andorranitat: una aproximació històrica, 37-40.
- Pozo i Lozano, Jael ( Presidenta de Joventuts d’Esquerra
Verda): Els altres andorrans, 41-44.
- Rosell i Pujol, Josep Anton (Director del diari El Periòdic
d’Andorra): Els signes identitaris, 45-48.
- Cabanes i Dalmau, Josep Maria ( Director d’institucions i
Empreses d’AndBanc): Una voluntat de ser, 49-52.
- Ferrer i Obiols, Rosa M ( Advocada i cònsol major
d’Andorra la Vella): Andorranitat i política, 53-60.
- Morell i Mora, Antoni ( Advocat i ambaixador d’Andorra
prop de la Santa Seu): Andorra: identitat i universalitat, 6164.
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- Canturri i Montanya, Pere (Historiador i Raonador del
cuitadà): El sentit de la independència, 65-70.
- Ribas i Reig, òscar ( Excap de Govern d’Andorra) :
Andorranitat i assimilació, 71-82.
- Francesca i Downhan, Niki (Guitarrista i cantant del grup
musical Anonymous): El sentiment d’andorranitat als 19
anys, 83-84.
- Ferràndiz i Esteve, Rosa M (Llicenciada en dret i notària):
El notariat andorrà, 85-90.
- Dallerès i Codina, Josep E (Conseller general pel PS):
Andorranitat, andorranitats, 91-98.
- Lara i Sànchez, Yvan ( Professor de geografia, història i
institucions d’Andorra al liceu Comte de foix): Riscos i
perills a l’hora d’aproximar-nos al concepte d’andorranitat,
99-104.
- Vives i Balmaña, Elisenda ( Directora d’Assumptes
administratius i relacions parlamentàries del Consell
General): A la recerca d’un estil, 105-108.
- Colom i Pich, Teresa ( Poetessa i economista): Més enllà
de les fronteres, saben de l’andorranitat?, 109-112.
- Fernàndez i Coy, Gabriel (periodista i coordinador
d’Andorra7Ràdio): L’andorranisme, els símbols, 113-116.
- Gilbert i Vallès, Manel ( Professor a l’Institut de batxillerat
de l’Escola Andorrana): L’andorranitat en qüestió, 117-128.
- Ronchera i Santacreu, Montserrat ( Presidenta del club
de Marketing d’Andorra): El sentiment de pertinença, 129132.
- Vila i Amigó, Marc (Advocat i editor): Andorranitat a “ Blau
de Prússia”, 133-138.
- Ward i Koeck, Alan ( Enginyer superior en informàtica):
Entre dues repúbliques, 139-144.
- Viñas i Farré, Ramon ( Doctor en dret i catedràtic de dret
internacional privat de la Universitat de Barcelona): La
nacionalitat andorrana en una societat globalitzada, 145150.
- Mateu i Zamora, Vicenç ( Doctor en filosofia i
ambaixador): Apunts sobre l’andorranitat, 151-158.
- Massa i Sarrado, Joan (Secretari general dels serveis del
Copríncep Episcopal): L’andorranitat com a afirmació de la
neutralitat, 159-162.
- Nadal i Gabas, Sergi (Secretari d’Estat de l’Agència
Andorra 2020, del ministeri de Desenvolupament
Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats, 163-166.
- Jover i Comas, Èric: Conclusions, 167-168.
- Annexos, 169-240.

L’energia

a Andorra, 22ème Journée andorrane à
l'Université Catalane d'Été, 22/08/2009, Prada (66), éd.
Societat Andorrana de Ciències, Andorra la Vella, 2010,
287p., 15x21cm.
- Jover i Comas, Èric ( Doctor en química): El petroli com a
recurs estratègic, 17-22.
- Bertrana i Díaz, Univers (Llicenciat en ciència política):
Introducció: geopolítica de l’energia, 23-32.
- Clemente i Peropadre, Helena ( Responsable del bloc
tècnic del ministeri d’Economia i Finances): Pla estratègic
de l’energia, 33-40.
- Giral i Quintana, Eugeni (Doctor en ciències
econòmiques i professor a la Universitat Autònoma de
Barcelona): L’energia hidroelèctrica a Andorra (19022009), 41-46.
- Ward i Koeck, Alan ( Enginyer superior en informàtica):
La capacitat energètica mecànica històrica: les rodes
d’aigua del territori, 47-52.
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- Rodriguez i Montes, Angel (Especialista en llamps i
director gerent d’INT): Teoria i tècnica per a la recuperació
d’energia a l’atmosfera al Principat d’Andorra, 53-56.
- Gaset i Abella, Jesús ( Enginyer tècnic industrial i gerent
d’Engas): El gas, una bona alternativa energètica en zones
de muntanya, 57-60.
- Fusté i Mozo, Àlex (Cap de la unitat de Gestió
Personalitzada d’Andbanc): Energia, economia i finances,
61-76.
- Moles i Betriu, Albert ( Director general de FEDA):
Perspectives de l’energia a Andorra, 77-86.
- Solsona i Fité, Joan (Membre del bloc tècnic del ministeri
d’Economia i Finances): Els carburants: consums,
reserves estratègiques i preus de venda al pùblic, 87-106.
- Llovera i Massana, Jordi ( Cap de l’area de xarxes de
serveis d’Enginesa): La geotèrmia, una energia amb gran
potencial de desenvolupament, 107-112.
- Brescó i Ruíz, Jordi (Director tècnic d’Ateci):
L’aprofitament energètic de la biomassa forestal residual,
113-134.
- Astrié i Padilla, David ( Gerent d’Energètic R+D): Andorra
i el repte energètic, 135-140.
- Turu i Michels, Valentí ( Llicenciat en ciències
geològiques per la UAB): El potencial energètic del subsòl
del Principat d’Andorra: Avaluació preliminar de la
conductivitat tèrmica en funció de la litologia i de la
conductivitat elèctrica, 141-144.
- Tor i Armengol, Esteve (Enginyer de monts i cogerent de
Silvagrina): Potencial de biomassa dels boscos andorrans,
145-150.
- Institut cerdà de Barcelona: Consum d’energia del sector
domèstic del Principat d’Andorra, 151-166.
- Soriano i Barbera, Amparo ( Professora a l’Institut
Espanyol de Batxillerat a Andorra): L’ingrès d’Andorra a la
modernitat de la mà de la companyia Fhasa, 167-174.
- Font i Barès, Jordi ( Economista i empressari): Reptes de
futur de les distribuïdores d’energia elèctrica, 175-181.
- De Cambra i Anton, Sílvia ( Professora a l’Institut
Espanyol de Batxillerat d’Andorra): La contaminació
lumínica: eficàcia energètica, 181-184.
- Forné i Obiols, Xavier ( Director d’inversions de FEDA):
Projecte de cogeneració i calefacció urbana de Soldeu,
185-188.
- Estopiñàn i Pascual, Alexis ( Cap del departament de
Patrimoni Cultural del Ministeri d’Educació i Cultura): Les
estadístiques sobre el sector energètic a Andorra, 189198.
- Codina i Vialette, Olivier ( Director del departament de
Patrimoni Cultural del ministeri d’Educació i Cultura): El
carbó vegetal com a font d’energia per a una
protoindústria: el cas de la farga a Andorra, 199-212.
- Riba i Sansa, Francesc ( Director gerent de Fuel Eco
Serveis): La geotèrmia, l’energia renovable més constant,
213-216.
- Sàmper i Marbà, Joel ( Membre de la comissió de Medi
Ambient i Economia dels Verds d’Andorra): Cap a l’institut
andorrà de l’energia, 217-220.
- Adellach i Coma, Olga ( Membre de la comissió
legislativa d’Economia del Consell General): Andorra i les
energies renovables, 221-240.
- Cadena i Bons, Jordi (Vicepresident de la comissió
legislativa d’Economia del Consell General): Reflexions per
a una Andorra energèticament més eficient, 241-244.
- Mach i Buch, Àngels: Cloenda, 245-247.
- Conclusions, 248.
- Annexos, 249-287.
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