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La recerca sobre el paisatge a Andorra

Distingides autoritats,
Senyores, senyors, 

És un privilegi per mi compartir amb tots vostès la inauguració
dels sisens Debats de recerca que organitza el Govern
d’Andorra, mitjançant el departament d’Ensenyament
Superior i Recerca, conjuntament amb la Societat Andorrana
de Ciències i que tenen el patrocini de MoraBanc.
En el context actual, la recerca és imprescindible, no tan sols
per enfortir la nostra base científica i tecnològica, sinó també
per impulsar i millorar el desenvolupament social i econòmic,
a fi d’ augmentar la competitivitat del país. 
Des del ministeri d’Educació s’estan impulsant diverses
iniciatives orientades a promoure i facilitar la recerca, com ara
els ajuts a tercer cicle, els ajuts al pagament del 50% de
matrícula dels estudis de tercer cicle o els ajuts que oferim
dins del marc de la Comunitat dels Pirineus (CTP): ajuts a la
mobilitat de personal investigador, ajuts per al
desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de
recerca, i ajuts per a projectes concrets d’investigació i
desenvolupament tecnològic. La voluntat del ministeri és
continuar treballant per oferir ajuts que promocionin l’activitat
investigadora.
Un altre dels objectius del ministeri és promoure i difondre la
recerca que es fa a Andorra, i els Debats de recerca, que
enguany arriben a la 6a edició, són una important eina per
assolir aquesta fita.
Enguany, aquest fòrum de divulgació científica, de
coneixement i de reflexió es dedica a un tema tan interessant
com important i identitari: el paisatge.
El paisatge andorrà, en totes les seves facetes i perspectives,
és únic i intransferible. El paisatge ens identifica i diferencia
com a poble i, per tant, és imprescindible posar-lo en valor
mitjançant l’estudi i la recerca i aconseguir, d’aquesta manera,
fer-nos-el encara més nostre i entendre’l com un bé
patrimonial que cal conservar, protegir però també gaudir,
difondre i compartir. És un dels nostres valors intangibles.
L’interès pel paisatge ha estat un tema present en diferents
àmbits de la societat andorrana, com així ho demostren, per
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exemple, diversos textos normatius com la Constitució del
Principat d’Andorra (articles 31 i 34), la Llei del patrimoni
cultural d’Andorra, del 12 de juny del 2003 pel que fa al
paisatge cultural; la Llei general d’ordenament del territori i
urbanisme, del 29 de desembre del 2000, o l’ordinació del
comú d’Ordino del 15 de juny de 1999, relativa al Parc natural
de la vall de Sorteny, entre d’altres. 
Fruit d’aquesta visió i sensibilitat envers aquest recurs natural,
el Govern d’Andorra va signar el 23 de març el Conveni
europeu del paisatge, fet a Florència el 20 d’octubre de 2000.
Aquest fet ha suposat un pas important i estratègic en la
voluntat d’Andorra de gestionar i protegir els seus paisatges.
El conveni, com vostès saben, pretén de forma global fer que
el paisatge esdevingui una preocupació política real i que es
creïn mecanismes de participació pública perquè el paisatge
no sigui una competència exclusiva de tècnics i experts.
En aquest sentit, aquesta voluntat s’ha traduït en la definició i
desplegament de l’Estratègia nacional del paisatge, de la
quan es parlarà en el marc dels Debats. 
Finalment, vull agrair la vostra participació, tant als ponents
com als assistents, i molt especialment el patrocini de
MoraBanc i l’organització, a càrrec de la Societat Andorrana
de Ciències.

Que gaudiu d’aquests sisens debats de recerca.
Moltes gràcies.
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