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Distingides autoritats,
Senyores, senyors, 
Un any més, és un privilegi per a mi compartir amb tots
vosaltres la inauguració de la vuitena edició dels Debats de
Recerca, que organitzem conjuntament des del Govern
d’Andorra, mitjançant el Departament d’Ensenyament
Superior i Recerca, amb la Societat Andorrana de Ciències, i
que compten amb el patrocini de MoraBanc.
Després d’aquest recorregut de vuit anys organitzant els
Debats de recerca continuem pensant que és molt important
mantenir aquest tipus de trobades, per difondre i valoritzar les
investigacions que es realitzen des d’Andorra o que
desenvolupen investigadors del país que estan a l’estranger.
Aquests fòrums científics esdevenen imprescindibles si volem
promoure accions futures de col·laboració i fer que el sistema
de recerca d’Andorra estigui obert i en relació amb el món
científic internacional.
La temàtica d’aquesta edició dels Debats girarà al voltant de
les ciències experimentals, en concret se centraran al voltant
de la Física i Química. Durant aquestes dos tardes, gaudirem
d’una visió molt àmplia, passant per aspectes teòrics fins a
qüestions més aplicades que parteixen d’una investigació
bàsica.
Avui, el Dr. Francesc Xavier Gil i Mur, catedràtic de la UPC ens
oferirà la conferència plenària, sobre les aplicacions de la física
i la química, que serà un marc inicial per entrar en temàtica i
passar a comunicacions més concretes i específiques. Voldria
agrair al Sr. Gil molt sincerament la seva presència, i també
exposar la satisfacció de conèixer la seva col·laboració amb
una empresa andorrana, SOADCO, que es dedica a la
fabricació d’implants dentals, i que aposta fermament per la
recerca, per trobar nous biomaterials que millorin el resultat
final dels seus productes.
Voldria destacar també, que entre els ponents, trobem tres
beneficiaris dels ajuts de doctorat que concedim des del
ministeri (Marc Núñez, Matías Rey i Oriol Travesset). És tot un
orgull veure com tres joves del país ben properament
defensaran la seva tesi doctoral i hauran superat la part inicial
d’una, esperem, molt profitosa trajectòria de recerca en un
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futur. Aquest any 2014 hem convocat per vuitè any consecutiu
aquests ajuts de tercer cicle, i fent una mica balanç, dir que
han estat 12 els estudiants que han finalitzat el doctorat o que
estan en procés de fer-ho. 
Finalment, voldria agrair la participació del Dr. Jordi Llovera,
que com a empresari andorrà també aposta per la recerca, en
aquest cas treballant sobre temes energètics; i també la
participació del Sr. Iker del Rosal, doctor andorrà que està
desenvolupant la seva tasca investigadora al Laboratoire de
Physique et Chimie de Nano-Objets, de la Universitat de
Tolosa. També destacar la presència de la Sra. Laura Trapero,
que en breu també serà doctora i que actualment
desenvolupa la seva tasca com a investigadora al CENMA de
l’IEA, en aquest cas com a física, en concret sobre temes de
meteorologia.
No vull cloure el meu parlament sense fer un agraïment molt
especial a MoraBanc, que edició rere edició patrocina els
Debats de Recerca, i a la coorganització a càrrec de la Societat
Andorrana de Ciències. 
Al públic assistent, desitjar-vos que gaudiu d’aquesta nova
edició dels Debats de recerca i animar-vos a discutir, ja que
estem en uns Debats, i tal com deia el filòsof espanyol José
Ortega y Gasset (1883-1955) “la ciència és tot allò sobre el
que sempre hi ha una possible discussió”.

Moltes gràcies.




