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Actualitat

La secció de Filosofia i Ciències
Socials  de  l'Institut  d'Estudis
Catalans (IEC), al complet, s'ha
desplaçat  aquest  divendres  a
Andorra per conèixer el país de
primera mà i poder aplicar els
coneixements  que  adquireixin
en  la  seva  tasca  diària.  El
director  de  la  secció,  Josep
González-Agàpito,  ha  volgut
destacar, durant la  jornada el
bon  funcionament  de
l'ensenyament a Andorra, que
assegura  que  és  un  referent
per a tota Europa i per al món
en  general.  González-Agápito
ha  indicat  que  l'Institut
d'Estudis Catalans treballa molt
amb temes d'Andorra i que és
per  això  que  necessiten  tenir
bons  coneixements  del  país,  i
ha  destacat  que  seria  positiu

tenir més membres del Principat a l'IEC, ja que de moment només n'hi ha un a la secció de filologia.

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest divendres la reunió dels membres de la secció de
Filosofia  i  Ciències  Socials  de  l'Institut  d'Estudis  Catalans  (IEC) amb alguns  representants  d'Andorra.  La
jornada organitzada conjuntament per l'IEC, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i l'Institut d'Estudis
Andorrans,  ha  comptat  amb  les  exposicions  de  quatre  experts  andorrans  que  han  exposat  la  situació
econòmica, la llengua, cultura, i la societat i l'encaix amb Europa. A més de la presentació de l'acte a càrrec
de la cònsol major de la parròquia, Rosa Ferrer, han participat Jordi Alcobé, Meritxell Mateu, Josep Dallerès i
Joan Sans.

El president de la secció, Josep González-Agàpito, ha explicat que l'IEC treballa sobre tots els territoris de
parla catalana, i que és per aquest motiu que han considerat necessari venir al Principat. Segons ha indicat,
en  la  secció de  ciències socials  'pensem que hem de fer  un  contacte  directe  amb cada un  dels països i
territoris' i ha apuntat que volen 'escoltar i preguntar', i que han d'entendre i comprendre Andorra.

Entre les particularitats d'Andorra per les que s'han interessat, destaca l'ensenyament. González-Agàpito ha
volgut remarcar que es tracta d'un sistema modèlic per la seva qualitat i també per 'la ràpida capacitat de
resposta' que hi ha quan es detecta algun problema. No s'ha referit només a la comparativa amb Europa sinó
que ha apuntat que el sistema andorrà es pot situar entre els primers d'Europa i del món.

D'altra banda, el director de la secció ha parlat de com l'IEC s'interessa per tot el que afecta a Andorra, degut
al seu pes social, cultura i econòmic. De fet, ha indicat que la secció considera que cal incorporar membres
andorrans a l'acadèmia perquè actualment només hi ha una andorrana que forma part de al secció filològica.
Tot i així ha volgut destacar que encara que no hi hagi cap membre a la secció de ciències socials, des de l'IEC
es treballa molt amb temes que afecten el Principat, i de fet ha apuntat que 'a vegades els andorrans no
capten el que fem pel país', i que l'IEC 'dóna molts guanys a Andorra sense demanar res a canvi'. En aquest
punt s'ha referit als estudis sobre la toponímia o als anuaris socioeconòmics, entre d'altres.

La presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mach, ha valorat positivament la sessió i ha opinat
que 'ens pensem que ens coneixen, però encara s'ha de fer molta part pedagògica'. És per això que les
exposicions que han fet els experts durant aquest divendres, les ha considerat molt necessàries. 
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L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep rep els membres de la Secció de Filosofia
i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans

Els membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC)  van  complimentar dijous  7  d'abril  al  vespre  l'Arquebisbe  d'Urgell  i  Copríncep
d'Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, en una reunió a la Casa del Bisbat que va servir de
pròleg  a  l'assemblea  de  la  Secció  prevista  per l'endemà  al  Centre  de  Congressos
d'Andorra la Vella.

L'objectiu d'aquesta assemblea és conèixer de prop la realitat i els reptes de la societat
del Principat, amb el qual l'IEC manté estrets vincles des d'antic.

Els membres de la Secció van arribar a la Casa del Bisbat cap a les set del vespre encapçalats pel President de l'IEC,
Dr. Salvador Giner, qui  va agrair a  l'Arquebisbe la  seva acollida  i  va  fer un breu repàs  de  la  situació present  de
l'Institut, que compta amb uns deu mil socis i és present arreu dels Països Catalans a través de les 28 filials que té
actualment. També va recordar els vincles de l'IEC amb Andorra, exemplificats en els estudis sobre el model econòmic
del Principat que va coordinar Josep Maria Bricall.

Tot  seguit, va prendre la paraula el  President  de la Secció, Dr. Josep González-Agápito, qui  va resumir la història
d'aquesta branca de l'IEC, "creada el 1968 per a subratllar el caràcter d'Acadèmia científica de l'Institut", i que, des
del seu àmbit, i conjuntament amb les altres seccions de l'entitat, treballa "per oferir elements de comprensió de la
nostra societat i donar resposta als reptes que ens planteja el món actual des d'una aproximació multidisciplinar". La
incidència de l'Islam a Europa en els darrers temps i els drets de l'infància són dos dels darrers camps d'estudi amb
que González-Agápito va il•lustrar la seva explicació, a més de recordar que l'Institut és avui dia "la major editorial
científica en català", fet que és conseqüència, d'una banda, de l'alt nombre d'estudis que elaboren al cap de l'any els
prop de 1.500 investigadors que treballen en col•laboració amb l'IEC, i, d'una altra banda, "de l'obligació i el deure
social d'exercir de consciència crítica" dels territoris de parla catalana.

En relació amb l'assemblea programada a Andorra, González-Agápito va dir que "venim a aprendre i a comprendre", i
va expressar, en nom de l'IEC, "el reconeixement i admirat homenatge a la Diòcesi d'Urgell i als seus Bisbes per la
seva important contribució a la preservació de la llengua, la cultura i la identitat del Principat d'Andorra", així com a
l'Església de Catalunya per "fomentar els valors que han reorientat els fonaments greco-llatins de la nostra cultura",
tal com es posava de manifest al document "Arrels cristianes de Catalunya", del qual se n'ha celebrat recentment el
25è. aniversari.

Mons. Vives  va agrair les  paraules  del  President  de  la Secció, "perquè no sempre s'ha sabut  valorar el  paper de
l'Església en la nostra societat, i per això és molt important el reconeixement d'una institució com l'Institut d'Estudis
Catalans", on, d'altra banda, hi han col•laborar tants eclesiàstics il•lustres; i, a propòsit de l'esment del document
"Arrels  cristianes de Catalunya", va obsequiar tots  els  membres de la Secció amb un exemplar del  document  dels
Bisbes de Catalunya "Al servei dels nostre poble", en l'edició que n'ha fet Claret dins la col•lecció "Documents del
magisteri" i en féu una presentació succinta.

L'Arquebisbe Joan-Enric va explicar els diferents àmbits que abasta aquest nou document, i els va fer notar que "és
un text de consens, aprovat per tots els Bisbes de les Diòcesis catalanes, la qual cosa li dóna encara més valor". I
afegí  que "Al  servei  del  nostre poble" és  un text  meditat  "que respon des  del  nostre àmbit  i  responsabilitat  a la
sentència  del  Tribunal  Constitucional  sobre  l'Estatut  de  Catalunya,  a  la  qual  el  país  ha d'anar trobant  la  reacció
adequada". És també, va dir Mons. Vives, "un intent de fer nostre avui el contingut d'"Arrels cristianes de Catalunya",
i en continuïtat amb ell, des de la nostra societat i el nostre temps actuals", molt diferent en molts aspectes de la
Catalunya de fa 25 anys.
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