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La llengua catalana i Andorra

Distingides Autoritats, Senyores i Senyors,
És un honor per mi donar el tret de sortida de la quarta edició
dels debats de Recerca co-organitzats per la Societat Andorra-
na de Ciències i el Govern d’Andorra, amb el patrocini de Banc
Internacional-Banca Mora. 
Els debats de Recerca son un esdeveniment que valorem molt
especialment des del Govern d'Andorra per que els seus objec-
tius:

• Fer conèixer la recerca realitzada per andorrans i residents,
treballant a Andorra o a l’estranger, o per persones que s’es-
pecialitzen en temàtiques relacionades amb Andorra.
• Crear un fòrum on els científics del país reflexionin sobre
l’estat de la recerca a Andorra i proposin vies de desenvo-
lupament potencial.
• Millorar la imatge social de la recerca a Andorra.
• Difondre la tasca dels organismes públics o privats que
fomenten la recerca al país.
• Ser una eina de divulgació i col·laboració científica

s’integren plenament a la societat del coneixement que volem
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promoure i que s’emmarca dins l’estratègia de Lisboa fixada
per la Unió Europea l’any 2000 com un eix major del desenvo-
lupament en les pròximes dècades. Aquesta estratègia emplaça
a que la recerca i l’innovació esdevinguin els motors del creixe-
ment econòmic, la renovació social i mediambiental. 
En les edicions anteriors ja s’havia debatut sobre recerca
mediambiental, sobre el canvi climàtic, sobre biomedicina i en
aquesta edició proposem un debat al voltant de la llengua cata-
lana i Andorra. 
La llengua catalana és la mostra més clara de la nostra identitat
política i cultural dins i fora dels límits del nostre Principat, així
com un element de cohesió i integració social molt important.
És un element viu, que respira, belluga, canvia en funció de l’e-
volució de la societat i de la seva utilització. És per això que
també és una eina de diagnòstic molt important per conèixer
l’estat de la nostra societat, analitzar i preveure el seu desenvo-
lupament i poder agafar les mesures correctores que s’escai-
guin.
També és important conèixer com funciona la llengua per poder
adaptar les politiques educatives i millorar-les, sobretot en un
context social pluricultural i plurilingue com el que trobem en
el nostre país. 
D’altra banda no puc oblidar les oportunitats de negoci que és
poden derivar de l’àmbit lingüístic, del seu coneixement i
desenvolupament normatiu, aprofitant la nostra posició privile-
giada en un mercat de 10 milions de catalanoparlants al nostre
voltant.
Espero doncs que aquests debats siguin molt profitosos tant
pels investigadors i ponents, als quals agraeixo la seva partici-
pació activa i la seva disponibilitat, com per a tots els assistents
aquest vespre i dema al matí. 
Finalment vull agrair l’esforç de tots els que han col·laborat a
l’organització dels debats, dedicant-hi moltes hores per asse-
gurar que siguin tant o més exitosos que les precedents edi-
cions, molt especialment per part de la SAC l’Eric Jover com a
coordinador i per part de la Secretaria d’Estat d’Ensenyament
Superior i Recerca, l’Helena Solé. 
Dono doncs per oberts els quarts Debats de recerca.

Moltes gràcies.
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