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Presentem els 7ns Debats de recerca, que aquest any giraran
entorn El talent humà en les organitzacions andorranes:
Investigació i oportunitats, organitzats per la Societat
Andorrana de Ciències i el ministeri d’Educació i Joventut del
Govern d’Andorra.
El talent humà és certament un tema d’alta rellevància, en les
ciències socials i econòmiques i sobretot en un context de crisi
com l’actual, que demana capacitat per emprendre i
reinventar. 
Els grecs anomenaven tálanton el plat de la balança que
utilitzaven per pesar les mercaderies; i per extensió també les
quantitats de metalls preciosos que hi posaven per a assignar-
hi valor i permetre intercanvis. Més tard, s’anomenaven
talents algunes monedes que circulaven en diverses ciutats
hel·lèniques; i a Roma el significat va evolucionar cap a
“tresor”. Segons Coromines, l’evolució del significat de talent
pot remuntar-se a la paràbola evangèlica que explica el cas
d’un senyor que va repartir talents als seus dos criats. Cada
criat en va fer un ús molt divers: un el va aprofitar per
intercanviar-los i treure’n profit; l’altre, per peresa de
treballar, els va enterrar i els va guardar. Així, el talent, amb el
temps, ha adquirit un significat associat a la intel·ligència, les
aptituds, capacitats, potencialitats, etc., molt lligat als
processos creatius.  
Els dos dies que duraran els debats pivotarem al voltant
d’aquest terme aplicat a Andorra, des de diferents escales,
que van de més local a més global. Des d’una escala micro,
posarem el focus en les persones i el seu valor. Des d’una
escala meso, abordarem com aquestes persones s’organitzen,
viuen i treballen en les peculiaritats del context i aporten un
altre valor en el si de la societat andorrana. I des d’una escala
macro, ens fixarem com aquestes persones i aquesta societat
traspassen les fronteres i es connectem amb el món,
enriquint-se però també projectant un model de societat.
Farem un recorregut per les recerques que actualment s’estan
portant a terme de la mà d’investigadors d’Andorra o
vinculats al país. Aquest recorregut s’iniciarà amb una
conferència plenària a càrrec del Dr. Hans Harms amb la
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intenció de situar algunes idees, reptes i qüestions
suggeridors per obrir el punt de partida dels debats.
Seguidament compartirem vuit ponències curtes sobre temes
concrets per tenir una visió de l’estat de la qüestió en el
context andorrà. 
Com cada any, esperem que aquest Debats de recerca puguin
contribuir a:
- Impulsar la recerca a Andorra, visibilitzant la feina que s’està
portant a terme per part de les persones que es dediquen a la
recerca, i fomentant l’intercanvi i les connexions. 
- Avançar en la construcció de coneixement que estimuli
noves preguntes i noves reflexions aplicades als temes
candents al context d’Andorra.
Per acabar, agraïm el suport econòmic i logístic de MoraBanc.
I molt especialment, la participació de tots els investigadors i
investigadores que han vingut a compartir el seu treball amb
nosaltres, i la presència del públic que ens acompanya. A tots
us animem a gaudir molt dels 7ns Debats de recerca, a
participar-hi amb totes les qüestions i preguntes que us
generin, aprofitar l’oportunitat de tenir audiència amb
professionals de la recerca i per tant, amb experts sobre
coneixement pioner.
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