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Distingides autoritats,
Senyores, senyors, 
Un any més, és un privilegi per a mi compartir amb tots vostès
la inauguració de la setena edició dels Debats de recerca, que
organitzem conjuntament des del Govern d’Andorra,
mitjançant el departament d’Ensenyament Superior i Recerca,
amb la Societat Andorrana de Ciències, i que reben el
patrocini de MoraBanc.
Enguany, aquest fòrum de coneixement i de divulgació
científica es dedica a un tema tan interessant i important com
ho és el capital humà. Els debats presenten una oportunitat
per conèixer de ben a prop les investigacions, que des de
perspectives i enfocs ben diferents, s’estan duent a terme al
país. Aquesta diversitat de ponències, integrades en el
programa dels debats, de ben segur que oferirà a tots els
assistents una oportunitat de reflexió i de posada en comú
que òptimament podria impulsar noves iniciatives
d’investigació. 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. 
En aquest sentit, com a ministra d’Educació, estic molt
satisfeta de veure que en el programa d’enguany dels debats
comptem amb una àmplia representació de les dos
institucions públiques de recerca que tenim al país: d’una
banda, l’Institut d’Estudis Andorrans amb el Centre de
Recerca Sociològica i, de l’altra, la Universitat d’Andorra, amb
el Grup de Recerca en Economia Financera. Des del ministeri
estem convençuts que el rol que juguen aquestes dos
institucions en el sistema de recerca del país és cabdal. I
voldria aprofitar aquest acte per fer un reconeixement públic
tant a l’Institut d’Estudis Andorrans, que ja acumula un llarg
camí promovent i impulsant la investigació al país des dels
seus dos centres de recerca, com a la Universitat d’Andorra,
que tot i tenir un recorregut més breu pel que fa a la
investigació, sabem que està fent un gran esforç per impulsar
el programa de doctorat i la investigació a través dels quatre
grups de recerca que actualment estan funcionant.

Inauguració

Roser Suñé i Pascuet

Ministra d’Educació i Joventut
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Finalment, vull agrair la vostra participació, la implicació de
tots els ponents, especialment la presència del Dr. Hans
Harms, que s’ha desplaçat des del País Basc per ser el
conferenciant plenari dels debats d’enguany.
No vull cloure el meu parlament sense fer un agraïment molt
especial a MoraBanc, que edició rere edició patrocina els
Debats de recerca i la coorganització a càrrec de la Societat
Andorrana de Ciències.
Al públic assistent, desitjar-vos que gaudiu d’aquesta nova
edició dels Debats de recerca.

Moltes gràcies.
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