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La recerca sobre el paisatge a Andorra

El paisatge ens envolta, hi convivim, el modifiquem i en certa
manera també ens defineix. Escollir com a temàtica dels
presents Debats de recerca el paisatge ha estat una tasca
complexa. Intuïtivament és fàcil d’entendre la importància del
paisatge per a la nostra societat però com podem limitar-ne la
temàtica? El paisatge és una suma d’un medi físic de context
a les nostres activitats però al mateix temps també ha tingut
una vessant utilitarista que l’ha modificat en funció de les
nostres necessitats. I per acabar de complicar la temàtica, el
paisatge és variable com ho és la mateixa societat. El paisatge
s’ha anat adaptant a les dinàmiques socioeconòmiques de les
societats que hi han conviscut. En aquest sentit, les
carboneres o l’activitat ramadera han modelat el paisatge
d’una manera completament diferent a la de l’activitat
turística relacionada amb l’esquí.
A causa d’aquesta complexitat era important incloure en els
debats visions molt diferenciades que ens permetessin copsar
aquesta diversitat conceptual. Per aquest motiu en el
programa trobareu diferents conferències que posen en relleu
el paisatge com a patrimoni natural, com a patrimoni cultural
i com a construcció històrica del territori.
Andorra ha aprovat recentment l’Estratègia nacional del
paisatge. Hem considerat que els presents debats es podien
aprofitar d’aquest fet per ajuntar els diferents actors
institucionals que interactuen amb el paisatge, al voltant d’una
taula rodona, per entendre millor les seves interrelacions i
dificultats.
Finalment, cal destacar que un any més hem estat molt
positivament sorpresos per la qualitat i la quantitat de recerca
que s’ha desenvolupat al país al voltant d’aquesta temàtica.
Vull recordar que aquests Debats de recerca són fruit de la
col·laboració entre la Societat Andorrana de Ciències i el
ministeri d’Educació i Joventut, i que han rebut el finançament
de MoraBanc.
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