
7Quina formació per a la vida laboral?

Bon dia i benvinguts,
Un any més la Fundació Crèdit Andorrà té el plaer de col·laborar amb la Societat
Andorrana de Ciències en un dels actes de difusió del coneixement més consolidats
del país. Avui us presentem el tema i el programa de les XV Jornades de la SAC i
també el llibre que recull les ponències que es van presentar en la XIV edició, cele-
brada l’any passat.
En aquest sentit, m’acompanyen a la taula la senyora Àngels Mach, presidenta de la
SAC, i el senyor Josep Roig, secretari d’Estat d’Educació. També tenim la presència
de la senyora Carla Riestra, coordinadora de la 14a edició, dedicada als valors de la
societat d’avui, que ens presentarà el recull de les ponències de l’any passat, i de la
senyora Sílvia Puente, coordinadora de les jornades d’aquest any, titulades Quina for-
mació per a la vida laboral?.
Enguany, les jornades tindran lloc el proper dissabte 14 de novembre en aquesta
mateixa sala. El tema escollit és parlar de la formació des de les seves múltiples dimen-
sions: tècnica, metodològica, personal i professional. 
En un moment de crisi com l’actual, el futur de l’economia i de la societat ve en gran
mesura marcat per la capacitat dels seus ciutadans d’aportar progrés, innovació, des-
envolupament. El disseny d’una oferta formativa que s’ajusti a les necessitats pre-
sents i futures de la nostra societat és el tema del debat que proposem en les jorna-
des d’aquest any. Invertir en formació ha de ser una de les vies per superar les
dificultats. Esbrinar quina és la línia que hem de seguir és el nostre objectiu d’aquest
any.
Des de la Fundació Crèdit Andorrà donem suport a les jornades, juntament amb el
Govern d’Andorra, per desè any consecutiu. És un plaer promoure activitats que
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tenen com a objectiu contribuir al progrés social i econòmic, fomentant el debat i aju-
dant a oferir a les noves generacions la millor formació i preparació possibles. Som
molt conscients que el futur d’Andorra és de les noves generacions i tot el que puguem
aportar en aquest sentit és una bona inversió de futur. 
Us convidem a tots, mitjans de comunicació, responsables polítics, agents econò-
mics, professors i ciutadans en general a participar en aquest debat. Les jornades són
un fòrum de trobada actiu, amb ponents que representen els diversos agents econò-
mics i socials implicats en el tema presentat, i que fomenten la reflexió a fons. 
Per part meva res més. La resta de representants entraran a fons en cada un dels
aspectes rellevants, tant pel que fa al recull de les ponències de l’any passat com a la
presentació dels ponents d’aquest any. 
Moltes gràcies,

Antoni Serrano i Pueyo 
Director de Relacions Institucionals de Crèdit Andorrà
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