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Com ja és tradició, després de 10 anys, ens trobem per
debatre al voltant d’un camp de recerca emergent i connectat
amb Andorra. Aquest any, el tema escollit és la recerca en
biociències per a la salut.
Durant aquests dos dies compartirem una conferència
plenària, sis ponències curtes i tres espais de debats. A més a
més, comptem amb tres aportacions escrites que no han
pogut assistir presencialment als Debats però que estan
recollides a la publicació. 
La conferència plenària obre els debats situant algunes de les
característiques i trets rellevants del procés de recerca en el
camp que ens ocupa. I ho fa des de l’òptica de l’investigador,
és a dir, partint de les experiències viscudes en el dia a dia de
la recerca, i connectant-les amb la rellevància científica i social
d’aquest camp d’investigació.
Les ponències curtes les hem estructurat en 3 blocs que, a
grans trets, van d’una escala més macro a una més micro: 
En el primer bloc, s’hi inclouen dues ponències sobre
biotecnologia i bioinformàtica, a partir de dos qüestions
socialment rellevants com la transferència de coneixement i el
repte de les dades massives.
En el segon bloc s’hi inclouen 3 recerques pròpiament
translacionals, sobre estratègies terapèutiques contra tumors
cerebrals i contra la leucèmia, i sobre pesticides i malalties
neurodegeneratives. En aquest bloc podríem incloure-hi
també les ponències escrites, que aborden el diagnòstic
genètic preimplantacional, la genètica molecular de la retinitis
i les noves estratègies contra el VIH.
El tercer bloc agrupa la recerca més bàsica o fonamental.
Comptem amb dues recerques sobre el creixement cel·lular
descontrolat,  i les cèl·lules de la paret dels vasos sanguinis.
Finalment, agraïm el patrocini de MoraBanc, la participació
dels/les ponents i del públic que ens ha volgut acompanyar.
Esperem que tothom gaudeixi d’aquesta edició dels debats
de recerca i us convidem a participar-hi durant l’espai de
debats. 
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