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10ns debats de recerca
Recerca en biociències per a la salut

Molt il·lustre senyor ministre, presidenta de la SAC, senyores,
senyors, 
Bona tarda i benvinguts a la Sala d'Actes de Mora Banc, que
avui i demà acull els Debats de Recerca que organitza la
Societat Andorrana de Ciències. Aquesta és una trobada que
està de celebració, ja que enguany arriba a la seva desena
edició.
Des de Mora Banc, estem encantats que aquesta iniciativa
estigui més que arrelada a Andorra, ja que, considerem que
aporta valor, reconeixement i anàlisi excepcional a la nostra
societat. És per això que estem contents de donar-hi suport i
agraïm a la SAC la seva confiança. 
Enguany el programa està centrat en les biociències per a la
salut. Un concepte de gran actualitat, que té un recorregut
curt però a la vegada un futur al qual difícilment ens atrevim a
posar límits. És un tema apassionant del qual en sentim a
parlar molt i que ens dóna moltes esperances, i del que segur,
que podem aprendre i molt. Aquestes jornades ens ajudaran
a tenir una visió més clara de les possibilitats que ofereix la
biociència per millorar la qualitat de vida de les persones i
disposar de més eines per combatre malalties i dolences que
afecten la nostra societat. 
Avui llegia un article d'opinió de l'Antoni Pol, a qui he saludat
en entrar, al Periòdic d'Andorra, on feia una introducció
d'aquests debats i destacava la importància de la investigació
per avançar com a societat en qualsevol camp i deia que: "el
fer, és important però que per fer, primer cal conèixer". Per
endavant tenim dues jornades per conèixer. És una bona
oportunitat que és possible gràcies a la feina de moltes
persones que han treballat en l'organització. 
Voldria agrair a la SAC i a la seva presidenta l'Àngels Mach, la
bona feina que fan amb projectes com aquest. Amb els
Debats de Recerca i amb altres projectes, la Societat
Andorrana de Ciències ha esdevingut un alter ego divulgatiu
imprescindible a Andorra. Des de MoraBanc estem molt
contents de posar el nostre petit gra de sorra.
Moltes gràcies.

Benvinguda

Mireia Maestre 
i Cortadella

Directora de Comunicació i
Marca de MoraBanc


