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Els debats de recerca arriben a la desena edició, demostrant
que són un projecte consolidat i això presenta un mèrit doble.
En primer lloc, perquè no tenim encara suficient tradició de
recerca a Andorra i la consolidació del Debats és una senyal
de la bona salut de la recerca al país i que avancem en la bona
direcció. En segon lloc perquè és un projecte que es fa en
col·laboració entre la Societat Andorrana de Ciències i el
propi Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Tots
sabeu que els ministeris van canviant de color polític en funció
de les eleccions. Però, aquests desens Debats també
demostren que els diferents colors polítics que han passat per
aquest ministeri han recolzat el projecte i l'han fet més fort.
Els Debats de Recerca són d'especial interès no només pels
investigadors del país, sinó també pel propi país, ja que
fomenten la recerca, la divulguen i la difonen. La recerca no
s'ha de quedar als laboratoris sinó que ha d'arribar a la
societat i hem de ser capaços d'explicar: perquè els temes
que tractem al laboratori són importants, perquè hi hem
d'apostar i perquè això ens permet afrontar amb més
garanties els reptes que tenim com a societat. 
Cada any, quan escollim el tema dels Debats, ens preguntem
si trobarem el nombre de científics necessaris per poder bastir
un programa de conferències suficientment extens quantitat i
de qualitat. I francament, cada any ens sorprenem: tenim un
fons d'armari molt important d'investigadors andorrans, que a
més a més, per qualitat, podrien estar en qualsevol congrés
científic internacional. I aquest any no és una excepció, no tan
sols tenint en compte els conferenciants presents aquests dos
dies sinó també els investigadors que no s'han pogut
desplaçar però que participaran enviant comunicacions
escrites que s’adjuntaran a la publicació.
Des del Ministeri que encapçalo, creiem especialment en la
recerca i això al final s'ha de copsar amb els pressupostos. En
el pressupost del 2016 la quantia directament o indirectament
relacionada amb recerca és la més important que s'ha fet en
la història d'Andorra. Jo crec que això és positiu, però que no
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ens hem d'aturar en aquest pas, sinó que ha de ser un camí
progressiu, on no podrem fer grans revolucions, evidentment,
però sí que a poc a poc podem anar bastint aquelles
estructures, bastint aquells ajuts que impulsin la recerca a ser
un element més de la societat del coneixement andorrà i un
element més, per què no, de la nostra economia.
La temàtica d’enguany és d’especial interès. M’agradaria fer
un incís en la transversalitat necessària en aquest àmbit de
coneixement. Parlem de biociències; parlem de bio-alguna
cosa. Cada cop sorgeixen més estudis reglats en bio-
medicina, bio-matèries, etcètera, indicant la necessitat de
transversalitat. És a dir, per treballar en aquestes disciplines,
necessitem gent formada en diferents especialitats, amb
alguns punts en comú, que puguin col·laborar junts per fer
recerca i construir nous coneixements. Fins i tot, jo, si no
ocupés aquesta cadira, espero que algú m'hagués convidat a
estar a la fila dels ponents, perquè com a químic analític,
també m'ha tocat, en la meva carrera investigadora, tractar
alguns aspectes relacionats amb les bio-ciències. Recordo que
vaig treballar amb compostos organometàl·lics, mirant els
efectes en el ecosistema dels organoestànnics, que son
antiincrustants que s'utilitzen a les pintures dels vaixells
perquè no hi creixin mol·luscs ni algues. També en un altre
moment em va tocar ajudar a un grup que hi entenia molt en
temàtiques sanitàries i jo aportava la vessant química,
considerant, entre altres, els efectes del mercuri i els seus
compostos en els nens. No vull allargar-me més explicant les
meves experiències però espero que després de la meva
etapa de ministre tingui ocasió de tornar-me a barallar amb
aquests temes.
Finalment voldria agrair a la Societat Andorrana de Ciències el
fet de portar a terme aquest projecte en col·laboració amb el
Ministeri. Sempre és més complicat de fer col·laboracions
però crec que també sempre és més enriquidor.
També voldria fer un agraïment a MoraBanc, sense vosaltres
aquest tipus d'iniciatives no serien possibles. Ja fa temps que
creieu en el projecte i evidentment us ho agraeixo.
I als ponents, tant als que participeu fent les ponències com
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als que participeu després en el debat. És imprescindible que
vosaltres estigueu aquí, perquè vosaltres sou la raó de ser dels
debats de recerca. Cal agrair-vos el fet d'haver vingut i d’estar
presents sempre quan se us crida des de la SAC o des del
Ministeri.
Evidentment, agrair també al públic que ens acompanya,
perquè sense vosaltres tampoc això no seria possible.
Moltes gràcies a tots i us desitjo un bon i profitós debat.


