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És una satisfacció poder-vos donar la benvinguda als 9ns
Debats de recerca, poc menys de mig any després que en
aquesta mateixa sala investigàvem la realitat a través de la
física i la química, i ens fa plaer poder donar-los continuïtat,
després de les vuit edicions anteriors, en un àmbit molt més
humanístic.
Tot i que a l'inici es desitjava posar en relleu el treball dels
investigadors de tercer nivell que realitzen les seves
investigacions vora el país o a arreu del món, perquè vegin el
suport de la societat i les institucions, el tema que es tracta
enguany concerneix molt directament el moll de l’os del país.
La recerca jurídica concerneix el dret, segons les formes legals
i en justícia. En aquest àmbit, el nostre país és especialment
particular, peculiar i ric, i és natural que molts investigadors hi
dediquin els seus esforços.
Revisant els reculls internacionals de publicacions observem
que s'han publicat força treballs d’investigació a l'entorn de la
recerca en ciències jurídiques, i a causa del temps limitat
disponible s’ha optat per acollir també ponències no
presentades presencialment. 
Els Debats de recerca són una trobada d’especialistes
andorrans i estudiosos sobre Andorra que enriqueix el teixit
de la recerca, fan xarxa i promouen la coneixença entre ells i
el raonament conjunt, com si fossin un microclúster. I al mateix
temps atansen aquest coneixement al públic andorrà no
professional en la matèria. 
Avui i demà tenim l’oportunitat de donar a conèixer els
treballs d’investigadors que habitualment exerceixen fora
d’Andorra, com en el cas de la Saïda a París, la Núria i l’Eulogi
a Barcelona, o l’Ester, que fins no fa gaire era a Madrid, i
d’observar amb un altre prisma els investigadors que
habitualment desenvolupen la seva professió al país.  
Vull agrair el suport del ministeri d’Educació i Ensenyament
Superior, i especialment del departament d'Ensenyament
Superior i Recerca, amb el qual hem coorganitzat i consensuat
el programa, i al ministre, que ha seguit sempre de molt a
prop els Debats de recerca i que va col·laborar en el seu
naixement. A Morabanc, el seu ajut per realitzar-los i als
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ponents que participaran avui i demà en els debats, el seu
esforç per preparar-los. Recordem que la totalitat de les
ponències (presencials i no presencials) es publicaran en un
llibre posteriorment, per la qual cosa caldrà que ens facin
arribar la versió escrita de les ponències per poder-les editar.
I gràcies al doctor Pere Vilanova i Trias, que pronunciarà la
conferència plenària, perquè és un bon exemple de
compaginació de la recerca en ciències jurídiques i ciències
socials.           
La Societat Andorrana de Ciències ha dedicat dues edicions
de les jornades anyals a l’àmbit de les ciències jurídiques: les
onzenes, La justícia, avui, a Andorra (2005), tot just després de
les jornades a l’entorn de la recerca que van propiciar els
Debats, i les dinovenes, Dret andorrà, entre els usos i costums
i el codi, de les quals recentment s’ha presentat la publicació. 
Andorra no pot deixar perdre l'oportunitat de ser un país que
inverteixi en innovació i recerca: també en l'àmbit del dret i les
ciències jurídiques. Més en una situació canviant en la qual cal
l’adaptació constant de les lleis a la societat actual i futura.    
Sí, els microestats com Andorra també han de fer recerca, ni
que sigui micro, és a dir aplicada a les necessitats del país. Per
dues raons: perquè sense recerca no hi ha futur, i perquè
ningú no ens la farà per nosaltres.
A tots els que seguireu el desenvolupament de les
presentacions aquests dies us desitjo que en pugueu treure
molt profit. I a la resta, que puguin gaudir-ne en els formats
en paper i digital properament.


