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Instantànies històriques

Presentació

Àngels Mach i Buch

Presidenta de la Societat
Andorrana de Ciències

Digníssimes autoritats,
Benvolguts amics,

Quan es van iniciar els 1rs Debats de recerca, en coorganització
amb el Departament de Recerca l’any 2006, la primera intenció
era donar a conèixer les investigacions en ciències
experimentals.
La Societat Andorrana de Ciències havia creat el 2002 la seva
secció d’Història per a donar a conèixer les investigacions
inèdites a l’entorn del país a través de la publicació de la revista
Papers de Recerca Històrica, de la que el primer volum es va
publicar el 2003, i era la única activitat de la que no es realitzava
un acte presencial previ.
La SAC va néixer a l’entorn de les trobades entre persones
interessades en el coneixement i la seva divulgació i les
primeres conferències realitzades el 1983 van orientar-se a
temàtiques bàsicament sobre la salut i la medicina.
Però ja l’any 1984 en el primer cicle de conferències publicat,
s’havia posat de relleu l’interès per la temàtica històrica amb
una conferència de Pere Canturri: El patrimoni artístic andorrà
a través dels temps, el 23 de març; una d’Esteve Albert sobre
els lígurs, el llenguatge i l’andorranitat (30 de novembre) ; i una
posterior a càrrec de xavier Llovera sobre les troballes a la
Feixa del Moro, un interessant jaciment neolític a Juberri (17-6-
1986).
En el transcurs de les 12 edicions anteriors dels Debats de
recerca s’ha tractat efectivament sobre medi ambient, sobre
canvi climàtic, sobre medicina, transferència tecnològica,
paisatge,  física i química, biociències i en energia, més
experimentals. Però també sobre recerca en l’àmbit més
humanístic com en la llengua catalana, el talent humà, la
recerca jurídica, i la psicologia. La ben escollida temàtica
històrica d’enguany, junt amb el departament de Recerca, ens
fa tancar el cercle on la investigació en la història també és un
tema a donar a conèixer i a debatre. 
Conèixer la història ens permet adonar-nos d’on venim, com
hem arribat al present i encarar el futur amb més garanties
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d’èxit. La possible cerca en les diferents èpoques ens ajuda a
fer-nos una idea dels esdeveniments que han fet que el
Principat d’Andorra, la República d’Andorra o les Valls
d’Andorra hagin pogut esdevenir l’Andorra actual.    
Agraïm la participació als ponents que ens presentaran els
resultats de les seves recerques, al Ministeri d’Educació i
Ensenyament Superior amb el que compartim la logística, i a
MoraBanc pel seu acolliment i patrocini.


