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Presentació

Des de la seva creació, el 1983, la Societat Andorrana de
Ciències ha tingut com a missions específiques la divulgació
de la ciència i el foment de la recerca. Ja el 2004 en les
Desenes Jornades de la SAC, L’estat de la recerca a Andorra,
organismes públics i privats d’investigació, va quedar ben
palès que calia una millor coordinació i divulgació de la
recerca que es duu a terme en els diversos àmbits, i va conduir
a la creació d’un departament de recerca al Govern
d’Andorra, amb el qual hem coorganitzat les cinc edicions
anteriors, sobre la recerca en medi ambient, canvi climàtic,
biomedicina, llengua catalana i la transferència tecnològica.
Cal que l’investigador que ha realitzat un treball durant anys
el pugui donar a conèixer en les millors condicions i cal que la
societat arribi a conèixer aquesta tasca, perquè també se’n
podrà beneficiar. I cal fer recerca en tots els àmbits per poder
progressar i innovar.
Un país que vol prosperar i vol progressar necessita que
s’investigui en tots els àmbits. No sempre la recerca pot tenir
una aplicació immediata però és una aposta de futur.
És una satisfacció per a la Societat Andorrana de Ciències
poder dur a terme aquesta sisena edició dels Debats de
recerca, a l’entorn de la recerca en paisatge, juntament amb
el departament d’Ensenyament Superior i Recerca. 
Agraïm en primer lloc l’ajut del ministeri d’Educació i
Joventut, i de Morabanc, i la col·laboració i l’esforç dels
ponents que intervindran durant aquesta tarda i la de demà
per donar-nos a conèixer la seva tasca investigadora.
El paisatge no és una fotografia o una pintura fruit d’un
moment estàtic concret, sinó que és un equilibri dinàmic
constant. Ens mostra no només un territori amb les seves
característiques de relleu geològic; ens mostra també la
història dels que l’han habitat i han fet ús del seus recursos, la
flora i la fauna que hi habiten, i la mà de l’home que el va
modificant. Per aquesta raó el seu estudi en profunditat ens
dóna eines per progressar.
Volem reconèixer investigadors del país i de fora que fan
recerca sobre Andorra per donar a conèixer aquests resultats
a la societat i posar en contacte els investigadors que estan
fent estudis sobre temes del país des de fora, els andorrans
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que estan a l’estranger fent recerca de base, i els
investigadors d’aquí que desenvolupen la seva tasca en
institucions, empreses i entitats d’Andorra perquè ens
assabentin dels seus coneixements i al mateix temps es
puguin sentir recolzats i acompanyats en els seus treballs. 
Per això la utilitat de la creació d’un fòrum on presentar tots
aquests coneixements aprofundits i poder intercanviar
experiències, idees i reflexions entre els investigadors per
posar-les a l’abast del públic de manera que es puguin
comprendre. Volem convidar tots els investigadors a poder
donar a conèixer aquests resultats d’investigació i innovació
mitjançant la xarxa d’entitats culturals de fora d’Andorra amb
les quals la SAC manté lligams. 
Finalment aquesta combinació de recerca i divulgació de la
ciència es veu unida en un sol volum editat, que transcendeix
en el temps i desitgem que serveixi d’eina de treball per a
d’altres futures investigacions.
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