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Inauguració

Ester vilarrubla Escales 
Ministra d’Educació 
i Ensenyament Superior

13ns debats de recerca
Instantànies històriques

Bona tarda a tothom,
Avui s’inicien els 13ns Debats de Recerca que amb el títol
Instantànies històriques volen recollir algunes de les
investigacions que s’estan duent sobre una matèria apassionant
com és la Història. I dic algunes, perquè som conscients que tan
sols en dos dies es pot mostrar una pinzellada de les recerques
que es duen a terme a Andorra o sobre Andorra. Sabem però
que de recerca històrica se’n fa molta i de molta qualitat. 
M’agradaria aprofitar l’oportunitat de compartir aquest moment
amb vosaltres per posar en valor tres aspectes claus i que són
avui esdevenen protagonistes: 

1. La comunitat científica; 
2. la recerca; 
3. i, la història.

En primer lloc, vull agrair a tots els ponents la vostra generositat
en acceptar, per segona vegada, la nostra invitació. Un fet
històric i tan imprevisible com ha estat la pandèmia mundial
derivada de la COVID-19 ens van fer ajornar l’acte previst pel
mes de març.
Seguidament vull insistir en la importància i interès de la tasca
que realitzeu dia rere dia. El vostre compromís per treballar amb
rigor, paciència i perseverança tot utilitzant metodologies
contrastades, fonts documentals de caràcter excepcional – com
s’apunta en un dels títols de les ponències – és imprescindible.
En aquest sentit, la pandèmia és un bon exemple de com els
investigadors i les investigadores són peces claus per repensar
la nostra realitat, per respondre als nous reptes i construir
conjuntament una nova realitat.  
La comunitat científica ha tingut i té, per tant, un paper
fonamental que treballa intensament per donar respostes a
problemes fins ara inexistents. El nou coneixement i la
transferència que es generin seran crítics per avançar com a
societat. Una societat global i diversa.
I, si parlem de diversitat hem de fer referència a un fet
diferencial del nostre país on conviuen ciutadans de diferents
procedències i que també es fa palès en el programa dels
debats.  
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Diversitat pel que fa al perfil dels ponents: doctors, doctorands,
investigadors free lance, estudiants, professors, etc.  
Però també, diversitat en la procedència dels investigadors, és
molt gratificant saber que, en un moment que molts s’obstinen
en tancar les fronteres, la recerca no les coneix. Que Andorra
esdevingui objecte d’estudi per grups de recerca d’altres països
ens honora; de la mateixa manera, que ens honora que
investigadors/es andorrans/es vulguin aprofundir en el
coneixement històric d’altres territoris; i evidentment del nostre
país.
Pel que fa a la recerca, el Govern d’Andorra considera aquesta
com una activitat imprescindible i motor clau pel progrés de la
societat. 
És una finestra que ens permet obrir-nos al món i teixir relacions
sòlides.
Estem tots d’acord que una investigació sòlida, de qualitat i ben
fonamentada és, en aquests moments; i, més que mai, essencial
per abordar les emergències sanitàries derivades de la
pandèmia mundial causada per la COVID-19. 
L’escenari en què vivim és volàtil i incert. És per això que, la
RECERCA és un element  imprescindible per donar respostes,
per fer-nos entendre aquesta complexitat i per actuar front les
noves situacions. 
En aquest sentit, el Ministeri des de fa 13 anys desenvolupa
polítiques per fomentar la recerca i treballa en dos direccions:

1. La primera se centra en el desenvolupament d’un
Programa d’ajuts a la recerca que s’inicià l’any 2017 i
paulatinament ha anat creixent. En l’actualitat comptem
amb les convocatòries d’Ajuts per realitzar estudis de
doctorat, Ajuts per facilitar la mobilitat dels investigadors,
Ajuts de Temàtica Andorrana, Ajuts complementaris als
ajuts europeus POCTEFA. 
Sé que avui alguns dels resultats de recerca que es
presenten en aquesta sala han rebut el nostre finançament
la qual cosa fa que la nostra feina, sovint etèria, pregui
sentit.
2. A més a més dels Ajuts, el Ministeri té el ferm compromís
de crear sinèrgies amb organismes públics i privats per
difondre la recerca. En aquest sentit, els Debats de recerca,
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són un clar exemple. Juntament amb la Societat Andorrana
de Ciències, des de l’any 2006, hem treballat per organitzar
aquest acte. Enguany celebrem la 13a edició i esperem
continuar organitzant-ne molts més.

I per finalitzar, destacar la importància de la temàtica. La
Història. La història com disciplina relatora de fets pretèrits, com
a experiència i com a fet intangible que ens permet a conèixer-
nos millor com a individus però també com a societat. 
Aquest dos dies ens donen una magnifica oportunitat per
aprendre de les recerques que esteu realitzant però també
saber el que encara no sabem, per debatre, per reflexionar.
Insisteixo en la importància de la transferència de tot aquest
coneixement científic al conjunt de la societat però sobretot a
les noves generacions d’escolars que s’enfronten a un futur
complex. Aquestes instantànies històriques i totes aquelles que
se’n puguin derivar han de servir-nos per no cometre errors
passats i per fer-nos millors. Com deia Òscar Wilde: “L’únic
deure que tenim amb la història és reescriure-la”.
Per acabar, agrair molt sincerament a MoraBanc i a la SAC el
treball conjunt que hem fet de nou aquest any; i, animar a tot el
públic a participar d’aquests instants històrics que, de ben
segur, esdevindran en un futur part de la nostra història.
Així doncs, dono per inaugurats aquests tretzens Debats de
recerca. 
Moltes gràcies.


