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Al llarg de les aportacions de cadascun dels ponents, i també
a l’hora de les discussions conjuntes que van tenir lloc
cadascun dels dos dies dels Debats, es va fer palès l’interès
que presenta el tema de la història en general, i de la història
del nostre país en concret. Entre els investigadors, diferents
generacions de persones han presentat els seus treballs, les
seves conclusions i visions d’aquesta ciència. A la vegada, els
assistents del públic també van venir nombrosos i presentaven
la mateixa diversitat d’interessos, tal com es va manifestar al
llarg de les seves intervencions als conferenciants.
Al llarg de les discussions, era notable el fet que malgrat
tractar èpoques diferents i fer-ho des d’especialitats també
diverses, les visions dels assistents eren molt sovint més
complementàries que contrastades. Alguns dels trets
característics que han aparegut són la necessitat en l’actualitat
d’un enfocament multidisciplinari de la recerca històrica, així
com les possibilitats d’aplicació de les noves tecnologies, que
poden ser tant les clíniques o analítiques com també les
tècniques de la informació per analitzar i contrastar dades
documentals.
Una altra preocupació que va aparèixer de manera
àmpliament majoritària ha estat una triple necessitat. En
primer lloc, hi ha la necessitat de protegir els documents
originals, que siguin pintures rupestres, altres evidències
materials com serien els enterraments, o elements
documentals o d’arxius. En segon lloc, també existeix la
necessitat d’explicar aquestes dades històriques. I, finalment,
la tercera necessitat és la de compartir no només les dades
originals amb el públic en general, sinó també els resultats de
la reflexió dels investigadors. En aquest sentit, poden ser
d’interès tant iniciatives com el present cicle de Debats, com
també els projectes dels mateixos investigadors així com
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d’entitats oficials que tendeixen a difondre al màxim les dades
i les idees fruits del treball dels investigadors.
En nom de l’organització, de la Societat Andorrana de
Ciències i de l’Àrea de Recerca del Ministeri d’Educació del
Govern d’Andorra, voldríem agrair especialment la presència
dels assistents a la sala, en aquests temps difícils de represa
de l’activitat habitual. També agraïm cordialment l’esforç dels
ponents, la il·lusió i les ganes amb què han presentat els
resultats dels seus treballs tant oralment a la sala durant els
dos dies dels Debats, com també en el format escrit que el
lector descobreix en aquestes pàgines.


