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Donem per clausurats aquests onzens Debats de Recerca
sobre la recerca en psicologia, sobre el comportament i la
ment. 
Les conclusions dels Debats s’han anat coent a mesura que es
desenvolupen els debats, per tant són conclusions que
dialoguen entre la improvisació i la planificació. El món de la
ciències i de la recerca, en totes les seves vessants, dialoguen
constantment entre el rigor i l’emoció: el rigor del mètode
científic, d’uns processos contrastats i d’uns resultats precisos;
i la creativitat que suposa la formulació d’hipòtesis,
l’apassionament que orienta la cerca, la il·lusió del
descobriment.... Sense aquest diàleg, no podem fer recerca
en física i química, ni en biociències, ni recerca jurídica, per
citar només els exemples de les últimes edicions dels debats
de recerca. Però enguany sembla que aquest diàleg s’eleva al
quadrat perquè en el camp de la psicologia, el rigor i l’emoció
són, a més, temes d’estudi.
Durant aquests dos dies de debat hem pogut constatar que la
recerca en psicologia es troba en bon estat de salut, que va
fent passos importants i que té sobre la taula reptes
importants ja que es relacionen directament amb la qualitat
de vida de les persones. 
La conferència plenària ha estat un punt de partida interessant
i estimulant per començar els Debats, deixant constància,
d’una forma molt rigorosa i divulgativa, dels canvis cerebrals
associats a la teràpia psicològica. 
Durant les ponències curtes, hem posat un focus important en
l’educació: abordant la síndrome del Burnout en el col·lectiu
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docent (a càrrec de la Dra. Estela Montejo), les implicacions en
els processos d’ensenyament i aprenentatge de les
matemàtiques (a càrrec de la Dra. Yolanda Colom), i el paper
de la neuropsicologia en el desenvolupament de les
competències ètiques (a càrrec de la Sra. Sandra Navarro). Per
altra banda, hem pogut aprofundir en una malaltia psiquiàtrica
important, com és el trastorn bipolar, i en la seva rehabilitació
(a càrrec de la Dra. Carla Torrent); i en la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual i del desen -
volupament (a càrrec de la Sra. Cristina Mumbardó). Hem
acabat situant la perspectiva professional en context andorrà
(a càrrec del Sr. Òscar Fernàndez).
Concloem aquests onzens Debats de Recerca convidant-vos a
assistir als pròxims dotzens Debats de Recerca.

Moltes gràcies a tothom.


