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Molt Il·lustre Senyora Ministra, Consellera, presidenta de la
Societat Andorrana de Ciències. Benvinguts a tots a la sala
d'actes de MoraBanc. Un escenari que ja és habitual en
aquests debats que organitza la Societat Andorrana de
Ciències, una entitat amb la qual realment ens uneix una
trajectòria de col·laboració consolidada i que, des del banc,
valorem molt. Per què? Perquè valorem la tasca permanent
per apropar temes científics a la societat i fomentar el
coneixement i la cultura d'Andorra.
Avui i demà, en aquest espai, diferents especialistes ens
oferiran ponències relacionades amb les investigacions en el
camp de la física i la química. Dos camps que, així de
primeres, poden espantar si no ets una persona més o menys
dedicada i formada en el tema. Això podem dir que passa
sovint, quan parlem de ciència. El món científic ens pot
semblar llunyà i difícil i això fa que la majoria de gent, no hi
tingui interès. Això no hauria de ser així si tenim en compte la
importància i la influència que pot tenir la ciència a les nostres
vides. Els avenços i descobriments científics ens permeten
curar malalties, viure més anys, millorar la qualitat de vida,
viatjar més ràpid, també contaminar menys, per què no?,
disposar d'aigua en zones de secà, i la major part de les
aplicacions pràctiques i útils ens fan una vida més fàcil i es
basen en els descobriments i principis relacionats amb la
ciència. En definitiva diria que tota aquesta investigació és
esperança.
Ara fa uns dies en la conferència, que cada any organitzem
des de MoraBanc amb Advance Medical, vam poder escoltar
al prestigiós i reconegut doctor especialista en melanoma,
Antoni Ribas. El doctor Antoni Ribas, català i casat amb una
andorrana, se'n va anar a Los Angeles l'any 1996 i des de
llavors no ha parat de treballar investigant una nova via per
lluitar contra el càncer. Evidentment els principis químics i
científics que hi ha darrere seu, darrere el seu treball, només
són intel·ligibles per gent experta. Però la seva explicació va
fascinar a una audiència de gent de tota mena. Per què?
Doncs per dues raons. Una, perquè els seus avenços obren
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moltes esperances en la lluita contra el càncer i per tant,
parlem d'un tema que ens interessa i ens afecta a tots. I
segona perquè, el Dr. Ribas com molts dels ponents que
tindrem avui, doncs són grans divulgadors, també de la feina
que fan i això és molt important. Ell va aconseguir, com
espero que també sigui el cas en aquests debats, parlar-nos
de la investigació amb una dosi justa d'informació, de manera
comprensible perquè finalment, tots els públics puguem estar
més a prop del que és la investigació.
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