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Bona tarda i benvinguts a la sala d'actes de MoraBanc, que
durant dues jornades acollirà els debats que organitza la
Societat Andorrana de Ciències. Una trobada que per a
nosaltres és un dels esdeveniments ja arrelats al nostre
calendari.
Fa molts anys que col·laborem amb la SAC en aquest projecte
i estem molt contents de fer-ho, perquè considerem que
aporten un valor, reconeixement i anàlisi excepcional a la
nostra societat.
Després d'arribar a la darrera edició, centrada en el món de la
ciència, en aquesta ocasió la temàtica triada és la recerca
jurídica. L'univers legislatiu és un dels pilars bàsics en
qualsevol país, podem dir que és un dels fonaments de l'ordre
de qualsevol àmbit social i el que ha de garantir la majoria de
drets que tenim els ciutadans. La regulació jurídica ens permet
definir com volem que sigui la nostra educació, la sanitat, com
volem protegir el medi ambient o com volem que sigui la
nostra economia. Tot el que ens envolta i ens defineix com a
societat se sustenta en l'ordre jurídic. Sabem que en molts
aspectes a Andorra ens queda camí per recórrer, però també
és cert que en els darrers anys s'ha avançat molt. Andorra
s'està transformant en molts camps i això fa que
legislativament ens trobem en un moment molt interessant.
Segur que això ho podrem captar en les diferents ponències,
durant aquesta tarda i també demà. 
Per acabar voldria agrair a la Societat Andorrana de Ciències,
a la seva presidenta, l'Àngels Mach, i també al ministeri
d'Educació, encapçalat per l'Eric Jover, que ha estat molt
vinculat a la Societat Andorrana de Ciències, la tasca
divulgativa que fan amb iniciatives com aquesta. 
En aquests debats, és tan important el tema que es tracta com
la manera de fer-ho. 
Des de MoraBanc valorem especialment la intenció
divulgativa que acompanya aquestes conferències. Hi ha
temes que, segons com s'exposen, no són fàcils de
transmetre, però la rellevància que tenen en la nostra societat
fa que sigui necessari treballar per fer-los entenedors i
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atractius per a totes les persones que hi puguin estar
interessades. Aquesta funció la porta a terme ja fa molts anys
la SAC i nosaltres estem molt satisfets de poder-hi col·laborar
i posar-hi el nostre granet de sorra.

Moltes gràcies. 
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