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La recerca jurídica a Andorra

Bona tarda a tothom.
Abans de parlar del tema concret d'aquesta temàtica,
m'agradaria fer una miqueta de context. L'Àngels ja ho ha
comentat. L'any 2004 la Societat Andorrana de Ciències va
organitzar una jornada, on es va fer un monogràfic sobre
l'estat de la recerca a Andorra. Jo crec que tots vam tenir una
grata sorpresa en veure, tant la quantitat de gent que feia
recerca al país o sobre el país com la qualitat d'aquests
investigadors. A partir d'aquí, la SAC va treballar per fer
néixer la idea dels Debats de recerca. Ara ja en portem nou
edicions. Jo crec que aquesta sorpresa sobre la qualitat i la
quantitat de la recerca, ens l'hem anat retrobant en cada
edició i el programa d'enguany no n'és una excepció, sinó ben
al contrari.
Des del Govern d'Andorra es té la voluntat de promoure la
recerca. Es pensa que és molt important per fer avançar la
societat del coneixement. De fet, hem tingut la sort que
aquesta promoció de la recerca, tampoc no ha conegut color
polític i s’ha pogut anar impulsant independentment del color
polític del Govern.
En aquest sentit, a partir que el Govern d'Andorra va
començar a apostar per l'ensenyament superior, i més
específicament per la recerca, hi ha hagut un increment dels
esforços que s'han anat fent progressivament. Aquest
augment és lògic i es relaciona amb l’expansió interna de
l’ensenyament superior ara amb la nostra Universitat
d'Andorra i dos universitats privades.
Estic convençut que la recerca és molt important i crec que hi
hem d'apostar, per tres objectius concrets. 
Un és per la generació del coneixement específic, relacionat
amb cada àmbit de recerca. És evident que si no avancem en
el coneixement, medecina, energia, filologia, ..., no podem fer
avançar la nostra societat. Llavors jo crec que és
imprescindible la recerca en aquest sentit. 
Però també crec que la recerca, ha de formar part del nostre
teixit econòmic. Crec que la promoció en l'ensenyament
superior i recerca, ha d'ajudar a generar un teixit econòmic al
voltant, que ens ajudi en aquesta diversificació econòmica que
estem buscant.
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I finalment crec que, segurament una de les coses més
importants associades amb la recerca és també la generació
de capital humà. És bastant habitual que un faci els seus
estudis, faci el seu doctorat on s'inicia la recerca, després
esdevingui investigador, però que acabi fent alguna altra
professió. És a dir, no forçosament qui fa recerca durant una
part de la seva vida, acaba fent recerca tot el temps. En canvi,
aquesta etapa de recerca, aquesta etapa del doctorat, ajuda a
moblar una miqueta el cap de la gent, a nodrir de
coneixements a la gent, a ajudar a fomentar un esperit crític,
que crec que és molt positiu i molt necessari, perquè al final,
com a societat estem portats a afrontar reptes i en l'actualitat
en tenim bastants sobre la taula i com més gent tinguem
preparada, com més gent tinguem capacitada, doncs podrem
afrontar aquests reptes amb més possibilitats. Així doncs jo
crec que hem de continuar fent aquest pas de promocionar la
recerca i l'ensenyament superior.
Un dels reptes que tenim avui en dia, i potser aquí no
contradic sinó que complemento les paraules de l'Àngels.
L'Àngels deia que havíem de fer recerca, aquesta part micro
que per dimensió és la que ens pertoca, però també hem de
ser capaços de pensar en macro. 
Abans la recerca la feia cadascú tancat dins del seu laboratori.
La començaves de zero i arribaves fins al producte final. Avui
en dia la recerca ja no funciona així. La recerca ara és una
suma d'esforços que es fan des de diversos indrets del món.
Des de diversos investigadors localitzats en zones
geogràfiques diferents i sovint des d'especialitats diferents.
Cada cop més, la recerca ha de ser transversal. Crec que
Andorra amb el seu granet de sorra, això sí micro, podem
participar en treballs, en idees més macro i fer avançar el
coneixement en projectes molt importants.
Venint una miqueta al tema de la recerca jurídica,
evidentment jo crec que és molt important per diferents
factors també. Primer perquè ens ajuda a formar una societat
més ordenada, més justa, perquè aquesta recerca ha de ser
constant, perquè la societat fa canvis i ens anem adaptant al
nostre entorn, tant geogràfic, com als canvis de mentalitat i
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necessitem que la recerca jurídica ens acompanyi en aquests
processos. I també com a símbol identitari, és a dir, és evident
que el sistema legal que tenim al país, és un dels nostres fets
identitaris i és molt important estudiar-lo tant els seus origens,
com mirar quina ha de ser la seva evolució. 
Jo evidentment vull agrair a la Societat Andorrana de Ciències
d'organitzar aquests Debats de recerca. També evidentment
MoraBanc, sense qui seria molt complicat organitzar aquests
tipus d'activitats. A tots els ponents, perquè feu que realment
sigui un goig participar en aquests Debats. 
Volia acabar amb una petita anècdota personal. De fet, els
Debats de recerca els he vist néixer i he anat jugant diferents
rols, des de ponent a coordinador, que ara ocupa massa
brillantment la Marta. Ara em toca fer la part més institucional,
segurament la part més avorrida, i segur que quan s'acabi
aquesta etapa política tornaré a començar el cicle, primer
segurament des d'una d'aquestes cadires com a oient i potser
també algun altre dia, com a ponent.
Moltes gràcies a tots i espero que gaudim d'aquestes dues
jornades de feina. 
Gràcies. 


