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Vers el canvi climàtic

Em plau ser avui aquí inaugurant la tercera edició dels Debats de
recerca. 
Aquest encontre de difusió científica ha estat organitzat conjun-
tament per la Societat Andorrana de Ciències i pel departament
d’Innovació i Recerca del ministeri que dirigeixo, i tenen també
el suport econòmic de Banc Internacional Banca Mora. 
Enguany la temàtica que centra els debats és la recerca mèdica.
Quant al panorama mundial de la investigació científica, la
rellevància i el ressò que està prenent la biomedicina és sorpre-
nent, i són molts els esforços que s’estan dedicant en aquesta
matèria. Els objectius que pot abordar la recerca mèdica van en
la direcció d’aprofundir en el coneixement dels mecanismes
moleculars, bioquímics, cel·lulars, genètics, patològics i epide-
miològics de les malalties i problemes de salut, per tal d’establir
estratègies per a la prevenció i el tractament. Un altre ventall
d’interès de recerca és a través de la investigació clínica i el desen-
volupament de noves modalitats de diagnosi. D’aquesta mane-
ra, els resultats de la recerca posen a disposició de la població
nous fàrmacs i vacunes que acaben tenint un impacte molt posi-
tiu sobre la salut pública. Tots nosaltres podem recordar mil i una
notícies aparegudes en premsa en relació amb noves vacunes,
nous medicaments, noves mesures de prevenció… Tots aquests
avenços ens sorprenen i ens evidencien la rapidíssima evolució
del món farmacèutic i mèdic. Aquestes innovacions fan evident
l’augment tan significatiu de l’esperança de vida de la població;
malauradament, en els països en vies de desenvolupament no
sempre es constata aquesta realitat…
Amb aquests debats ens volem apropar una mica a aquestes
investigacions al voltant de la medicina, i el Dr. Joan Guinovart
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iniciarà els debats fent la conferència plenària al voltant de la
importància de la recerca mèdica. 
A Andorra, el capital humà d’investigadors i investigadores dedi-
cats al món de la recerca mèdica és notable i ha sofert un incre-
ment molt important en els darrers anys. Aquests debats volen
ser justament un encontre i espai de trobada per donar a conèi-
xer els diversos estudis mèdics duts a terme per andorrans i
andor ranes. Demà dissabte, al matí, tindrem les conferències de
diferents investigadors i investigadores i amb diferents aporta-
cions escrites, que seguidament el Sr. Èric Jover, coordinador
dels debats, us detallarà. Voldria destacar la ingent feina que,
des d’Andorra o des de l’estranger, estan duent a terme els nos-
tres científics i agrair molt especialment la seva participació en
aquests tercers Debats de recerca. 
Permeteu-me acabar posant de manifest el paper que ha tingut
la Societat Andorrana de Ciències, que en els darrers vint anys ha
esdevingut plataforma de suport i de difusió de la tasca investi-
gadora duta a terme per andorranes i andorrans; cada cop amb
més projecció gràcies al treball coordinat i d’entesa amb el depar-
tament d’Innovació i Recerca del Govern.
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