
Presentació

És una satisfacció per a la Societat Andorrana de Ciències
poder dur a terme aquesta setena edició dels Debats de
recerca a l’entorn de la recerca en les ciències socials i
econòmiques, juntament amb el departament d’Ensenyament
Superior i Recerca, amb el qual hem coorganitzat les sis
edicions anteriors –sobre la recerca en el medi ambient, en el
canvi climàtic, en la biomedicina, en la llengua catalana, en la
transferència tecnològica i en el paisatge–. Una col·laboració i
complicitat que ajuden a cercar temes d’interès i actualitat.
Agraïm en primer lloc l’ajut del ministeri d’Educació i
Joventut, i de MoraBanc, i la col·laboració i l’esforç dels
ponents i del conferenciant, Hans Harms, que intervindran
durant aquesta tarda i la de demà per donar-nos a conèixer la
seva tasca investigadora, i de la coordinadora, Marta
Fonolleda. 
Cal incrementar recursos per afavorir la recerca, no
econòmics, que també, sinó invertir en recursos humans i
talent per fomentar la recerca. 
Ampliar el cercle per reforçar-lo. Sumar esforços, construir
xarxes i fer aliances en diversos entorns, institucionals, perquè
fa falta el talent institucional per prosseguir malgrat que els
recursos siguin escassos, i també del món empresarial i de la
societat civil.
Des de fa trenta anys la SAC ha tingut com a missions
específiques la divulgació de la ciència i el foment de la
recerca. 
És important que l’investigador que realitza 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 els tots àmbits per
poder progressar i innovar.
En un moment econòmic difícil fa més falta que mai que hi
hagi investigadors que duguin  a terme la seva recerca en
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temàtiques d’aplicació immediata, i enguany el tema escollit
afecta el moll de l’os d’Andorra. 
Un país que vol prosperar i vol progressar necessita que
s’investigui en tots els àmbits. No sempre la recerca específica
pot tenir una aplicació immediata però és una aposta de futur.
L’estudi en profunditat ens dóna eines per progressar i per
obrir nous fulls de ruta innovadors amb la perspectiva d’un
futur millor.
Volem reconèixer investigadors del país i de fora que fan recerca
sobre Andorra per donar a conèixer els seus resultats, perquè
ens assabentin dels seus coneixements i al mateix temps es
puguin sentir recolzats i acompanyats en els seus treballs. 
Encara que els Debats de recerca no siguin un clúster, és molt
útil l’existència d’un fòrum on presentar tots aquests
coneixements aprofundits i poder intercanviar experiències,
idees i reflexions entre els investigadors per estimular la
creació de pensament i posar-les a l’abast del públic de
manera que es puguin comprendre. 
Convidem tots els investigadors a poder donar a conèixer els
seus resultats d’investigació i innovació mitjançant la xarxa
d’entitats culturals de fora d’Andorra amb les quals la SAC
manté lligams. 
Recercar = investigar, indagar, esbrinar, cercar, buscar, explorar.
Talent = capacitat, aptitud, geni, intel·ligència, enginy.
Tenim una escala petita, pocs recursos i totes les excuses del
món serien vàlides per no fer recerca, però és un repte, i no
fer-ne suposa renunciar a progressar, i això no ens ho podem
permetre. Només cal saber enfocar bé aquesta escala petita
perquè doni bons resultats; el talent de les persones, dels
recursos humans, és el bé més preuat del país. És la grandesa
de la petitesa.
Agraïm poder expressar aquesta recerca presencialment, i
també poder-la publicar perquè transcendeixi.
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