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La recerca jurídica a Andorra

Durant aquests 9ns Debats de Recerca hem pogut escoltar
conferències i comunicacions molt interessants al voltant de la
recerca jurídica a Andorra, de la mà d’experts que han ofert
una perspectiva molt àmplia de temes i aspectes relacionats
amb el dret a Andorra. El debat ha estat ric, tant entre els
conferenciants com entre el públic que ens ha acompanyat.
Obríem aquests 9ns Debats de Recerca situant alguns
aspectes que defineixen la idiosincràsia d’Andorra, i ho fèiem
utilitzant el diàleg entre elements que a priori semblen
antagònics. Seguint aquest mateix fil, podríem concloure que
al llarg d’aquests 2 dies de debats hem abordat diversitat de
reptes de l’àmbit jurídic a Andorra que es podrien classificar
en 4 eixos:
Per una banda, hem parlat del diàleg entre ciència – societat.
Tal com situava el Dr. Vilanova en la conferència inaugural,
hem abordat un camp d’estudi de les ciències socials; que
com a tal és rigorós, amb un mètode i contingut científic
propi, però que estudia les persones i les societats, que són
complexes i diverses. Per tant, és un camp que fuig de les
certeses absolutes i de la predictibilitat, i en canvi dóna espai
a les interpretacions i les valoracions. Així ho il·lustren, per
exemple, del debat que hem mantingut al voltant d’aspectes
com la regulació de la tolerància o la discriminació, entre
d’altres. 
Per altra banda, podríem situar l’eix estàtic – dinàmic, que ens
planteja el repte que té la recerca jurídica d’adaptar-se al
canvi constant de manera que pugui servir a la societat i a les
seves dinàmiques. Com a exemples, hem debatut al voltant
de la transformació de l’àmbit jurídic a Andorra, de l’evolució
del concepte de família i la seva transposició jurídica, de la
regulació de les successions, o de com la societat civil impulsa
la creació de lleis o convenis.
El tercer eix que m’agradaria plantejar és el local – global, que
ens porta al repte d’inserir i connectar Andorra amb un
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context europeu o mundial; de trobar els equilibris entre
identitat, idiosincràsia, globalitat i modernització. En aquest
sentit hem parlat de dret comparat, de medi ambient o
d’espai digital, entre d’altres.
Finalment, al llarg d’aquests Debats sempre ha estat present,
de manera transversal, l’eix conflicte – consens. Hem parlat de
discrepàncies, de qüestions controvertides, polisèmiques,
etc., com podrien ser les fonts del dret andorrà o la necessitat
de codificació, l’explotació dels drets virtuals, el tractat de
doble imposició o el paper de l’arbitratge en la resolució de
conflictes.
Per acabar, volem fer un agraïment als ponents per la seva
rigorositat i generositat, i al públic que ens ha volgut
acompanyar i participar per enriquir el debat. A tots, us
esperem l’any vinent amb un nou tema de rellevància per
debatre! 
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