
171Vers el canvi climàtic

És un plaer, com a presidenta de la Societat Andor-
rana de Ciències, poder iniciar els Segons Debats
de recerca a Andorra i com a continuació dels

primers en què es va tractar la recerca en medi
ambient, perquè els temes relacionats amb el canvi
climàtic són d'àmplia actualitat. 
La SAC des de la seva creació ha intentat actuar de
transmissora de les fonts del coneixement, de forma
imparcial i amb rigor. Andorra és un país amb una llar-
ga història, rica i de fonts abundants pels investiga-
dors en aquest àmbit, però pel que fa les ciències expe-
rimentals  els nostres investigadors es veuen més
forçats a desplaçar-se cap a l’exterior. 
És interès de l’entitat promoure la recerca dels investi-
gadors al país, però també dels andorrans que estan a
fora, perquè també puguem assenbentar-nos i apre-
ciar els seus coneixements i al mateix temps sentir-se
formar part del país i, de cap manera, oblidats. 
Amb els Debats de recerca es vol impulsar i divulgar la
recerca científica, i molt  especialment les investiga-
cions que duen a terme els ciutadans d'Andorra, per a
que la societat civil pugui establir un criteri correcte a
l’entorn dels temes d’actualitat, especialment dels
més mediàtics. El fet de que investigadors de prestigi
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com el Dr. Uriarte i el Dr. Llebot puguin venir a Andor-
ra a oferir-nos el seu bagatge en aquest àmbit fa que
totes les persones que s’interessen per aprofundir-hi
puguin tenir una informació més veraç. Tenint més
coneixements es pot tenir més opinió i es pot diferen-
ciar millor el que hi ha de cert i el que hi pot haver d’o-
portunisme o esbiaix en el que es va rebent pels mit-
jans de comunicació.
Vull agrair al Ministeri del Portaveu, de Desenvolupa-
ment Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats que
ens ha donat suport en aquest projecte a través del
seu departament d’Innovació i Recerca amb qui s’ha
organitzat conjuntament i consensuadament.
I també a Banc Internacional i Banca Mora que ens
cedeix les seves instal·lacions per a dur a terme aquests
actes, i novament ens fa confiança.
La publicació dels textos i imatges presentats en els
Segons Debats fa que transcendeixin i quedin com a
eina de consulta posterior, servint així per a aprofundir
en el tema que tractem, que és important per a la
supervivència de les generacions futures.
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