
150 Tretzens debats de recerca 

13ns debats de recerca
Instantànies històriques

Bona tarda i benvinguts a MoraBanc que avui acull un nou acte de
la Societat Andorrana de Ciències. L’excepcionalitat del moment
durant la crisi sanitària va obligar a traslladar els 13ns debats, però
tornem a ser avui aquí, amb les mesures de prevenció necessàries.
Us agraïm la confiança per comptar amb MoraBanc.
Des del banc és un honor rebre la SAC per poder debatre durant
dos dies de temes importants i rellevants, com ho tornen a ser
aquest any, les instantànies històriques. Si bé els debats tractaran
elements històrics no nacionals, la majoria de les ponències seran
sobre la divulgació de la història andorrana. És essencial que un
país, una nació disposin d’una informació rigorosa d’on ve i quina
ha estat la seva història, per conèixer-nos millor i traslladar a les
generacions futures aquesta identitat.
Durant els dies de confinament, l’Institut d’Estudis Andorrans va
iniciar unes càpsules en format vídeo per explicar moments de la
història d’Andorra. Són una gran iniciativa per posar-los a l’abast
dels ciutadans de forma amena. Ho esmento perquè la història és
tan important que s’investigui, com que s’expliqui, si no ho és més
que s’expliqui perquè pugui formar part d’un relat col·lectiu
identitari.
Com a complement al que segur exposareu a les ponències,
voldria apuntar la importància de la divulgació, de buscar la
manera per explicar la història, d’arribar a tots els públics, perquè
si es fa bé, transmetre històries, la història, és un valor de cohesió
i d’identitat per a la societat.
MoraBanc és un banc familiar amb una historia de gairebé 70 anys
de la que estem orgullosos i que mirem de tenir present en tot
moment. Treballem perquè les persones que formem part
d’aquesta entitat sapiguem d’on venim i com hem arribat aquí. 
Us volem agrair a tots els que treballeu en tasques de recerca
històrica el vostre esforç. Tenim un país únic forjat al llarg dels
segles i ple d’històries, fets i personatges que ens han fet ser el
que som avui. Aprofitem aquestes jornades doncs per reivindicar
tot aquest llegat i patrimoni històric, la necessitat d’investigar i de
divulgar el nostre passat, i reflexionar sobre el nostre present que
amb el pas del temps també serà la nostra història.
Gràcies a tots i que tingueu unes bones jornades.
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