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Molt il·lustre senyor ministre, presidenta de la Societat
Andorrana de Ciències, senyores, senyors, bona tarda i
benvinguts a la sala d'actes de MoraBanc que, avui i demà,
acull l'onzena edició dels Debats de Recerca que organitza la
Societat Andorrana de Ciències. 
Són unes jornades que fa més d'una dècada que apropen a la
ciutadania coneixement en diferents camps, de la mà d'experts
del país i de fora de les nostres fronteres. Enguany la temàtica
versa sobre la psicologia, una ciència bàsica per enfocar el
sentit de les nostres vides. Perquè la psicologia s'aplica avui dia
a tants camps, que seria complicat anomenar-los tots, de totes
maneres també costa fer un llistat detallat. En tot cas és
innegable que pot ajudar-nos en tots els moments de la vida,
des de l'època educativa o personal, passant per la vida
professional o l'esport, per anomenar-ne alguns. La missió de
la psicologia és ajudar-nos a estar bé davant de les situacions
de la vida. Tan simple i tan complicat alhora. 
Els diferents aspectes i tècniques de la psicologia seran
protagonistes dels debats que ara comencen. Uns debats que
han de servir d'altaveu per les persones que fan recerca a
Andorra, per als seus treballs i també per als docents que ens
acompanyen. Uns debats que també serveixen perquè cada
any sigui més bàsic que s'entengui la importància d'aquesta
recerca. Fer recerca és descobrir, és entendre, és conèixer i és
vital per dotar-nos de més elements de judici, de més criteri,
per triar els nostres camins per la nostra societat i aportar
sempre coses valuoses per fer una Andorra millor. Des de
Morabanc volem animar-vos a seguir endavant amb els debats
i donar-vos l'enhorabona per aconseguir ja l'onzena edició.
També volem agrair la feina a totes les persones que han
treballat en l'organització i les que participen en les
ponències. 

Moltes gràcies. 
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