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Benvinguts a aquest acte en què celebrem els tercers Debats de
recerca, moltes gràcies.
Voldria primer de tot agrair al Govern d’Andorra, al MI Sr. Juli
Minoves i a la Societat Andorrana de Ciències que ens hagin
permès col·laborar un cop més en el patrocini d’aquesta jornada.
És per a nosaltres una gran satisfacció acollir a terra nostra les jor-
nades centrades en la medicina i la salut a Andorra, un tema tan
proper a les persones com ho és la recerca mèdica, la salut i l’en-
torn.
La recerca mèdica és un factor de gran rellevància per tornar a
inventar el nostre futur, els avenços centrats en aquesta matèria
repercuteixen directament en la qualitat de vida de les persones,
que surten bé dels fonaments de la nostra missió com a entitat
de recerca.
Doncs avui com els deia el món de la salut i de la medicina des de
fa uns anys ens permet somiar quin pot ser el futur que ens ve.
Podem parlar d’esperances de vida més llargues, podem parlar
de qualitat de vida molt diferent al que tenim. Només cal imagi-
nar com ha augmentat el nombre de recerca en genètica o en
biotecnologia, recerques noves que per als que no hi entenem,
com fa pocs dies la premsa parlava dels biomaterials i altres.
També ens fa il·lusió estar a prop del col·lectiu de professionals
relacionats amb la medicina i la salut, per ser un col·lectiu molt
important dintre dels professionals, els que han fet una proposta
de serveis per aquesta iniciativa.
A tots els andorrans, no tenim cap dubte que aquesta jornada de
recerca serà un èxit, tant per la seva presència com pels ponents
que s’han preparat convidats per la Societat Andorrana de Cièn-
cies.
Per la nostra part, evidentment estem oberts sempre a donar
suport a aquesta mena d’iniciatives i seguirem fent-ho en tot el
que estigui en les nostres mans.

Moltes gràcies.
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