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Recerca mèdica i salut a Andorra

Benvinguts als 3s Debats de recerca que iniciem ara mateix sobre
el tema Recerca i salut a Andorra i dels quals tenim la satisfacció
de poder donar continuïtat després de les dues edicions ante-
riors.
En revisar els reculls internacionals de publicacions vàrem obser-
var que s’han publicat força treballs de recerca a l’entorn de la
salut, en temes de biologia, medicina, farmàcia, veterinària: tesis
doctorals, comunicacions en congressos que passen desaperce-
buts a la societat del país perquè romanen en l’àmbit tècnic, i
que calia donar-ne a conèixer el contingut perquè formen part
del nostre bagatge col·lectiu.
Com a exemple hem publicat un resum de les aportacions andor -
ranes que s’han presentat en els congressos de metges i biòlegs
de llengua catalana darrers, i que hem reproduït amb l’autoritza-
ció de la Fundació Alsina i Bofill, entitat organitzadora, de la qual
la SAC forma part.
La recerca en l’àmbit de la biomedicina que presentarem en
aquests debats és diversa i no permet agrupar de forma homogè-
nia el contingut, a causa de les preferències i les possibilitats dels
investigadors, però és una forma de fer-nos participar en els seus
coneixements.
L’àmbit acadèmic de caràcter superior andorrà és molt jove; fins
als voltants de l’any 1960 (1956 Lycée, 1962 Institut Espanyol,
1966 Col·legi Sant Ermengol) no hi va existir ensenyament secun-
dari. La Universitat d’Andorra es va crear l’any 1997 i actualment
imparteix tres diplomatures presencials –una, infermeria– i diver-
ses llicenciatures de tipus humanístic, social i econòmic, però en
l’àmbit de la tecnologia i les ciències de la salut encara els nos-
tres estudiants s’han de desplaçar a l’estranger. Per tant quan ini-
cien estudis de tercer nivell realitzen les seves investigacions vora
el país o a arreu del món i cal que es vegin recolzats per la socie-
tat i les institucions, i puguin evolucionar ells mateixos amb les
seves experiències i també fer evolucionar el país.

La recerca mèdica sempre
present a Andorra
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Andorra no pot deixar perdre l’oportunitat de ser un país capda-
vanter en innovació i recerca també en l’àmbit de la biomedicina,
i cal una actualitazació dels aspectes jurídics i legals per perme-
tre i fer atractiu l’establiment de noves institucions acadèmiques
i empreses tecnològiques que puguin donar prestigi al país i
donar opció de retorn als nostres investigadors. Ens cal poten-
ciar una normativa actualitzada a la societat científica actual, fent
valer la nostra llengua oficial, però donant prestigi a la recerca
bàsica, que és la recerca que dóna fruits a més llarg termini però
que produeix més innovació i per tant més beneficis en les seves
aplicacions.
Vull agrair al ministeri del Portaveu, de Desenvolupament Econò-
mic, Turisme, Cultura i Universitats el seu suport, i especialment
al departament d’Innovació i Recerca, amb el qual hem organit-
zat i consensuat el programa; a Banc Internacional i Banca Mora
el seu ajut per realitzar-los; al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària,
el seu ajut en la publicació del butlletí especial Recerca Mèdica
andorrana; als ponents que participaran demà matí en els debats,
el seu esforç per preparar-los, i al Dr. Guinovart, que pronunciarà
la conferència plenària, com a exemple de compaginació de la
recerca bàsica (en metabolisme de glicògen) amb la direcció de
les institucions (Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona). 
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