
1122a Diada andorrana a l’UCE: L’energia a Andorra

En primer lloc, vull excusar la meva absència en la 22a Diada andorrana a la Uni-

versitat Catalana d’Estiu, que enguany tracta de l’energia a Andorra, per motius

d’un calendari excessivament atapeït aquest mes d’agost. I em sap greu particu-

larment per dues raons:

- primerament, per l’admiració i el respecte que tinc cap a la tasca que realit-

za la Societat Andorrana de Ciències i per la important contribució que realitza

a la societat andorrana juntament amb el magnífic record de la jornada en què

vaig tenir la sort de participar l’any 2006,

- i per la temàtica d’aquest any, una qüestió que em sembla fonamental per al

futur d’Andorra respecte a la qual em comprometo durant els propers anys a

donar una empenta molt important.

La política energètica és una de les prioritats actuals per al ministeri d’Economia i

Finances; estem reorganitzant els diferents serveis per poder dotar de recursos

humans i econòmics una àrea que fins ara ha estat bastant oblidada.

Sense voler estendre’m gaire, en no poder exposar personalment el meu punt de

vista, tan sols vull apuntar algunes reflexions i aportacions que em semblen relle-

vants respecte a la línia d’actuacions que volem implantar:

- La necessitat que el ministeri d’Economia i Finances lideri la planificació i la

política energètica en coordinació amb FEDA i els comuns.

- Donar el degut compliment a les resolucions del Consell General aprovades

en la sessió del dia 20 de juny del 2008 i que a data d’avui encara no han estat

abordades des del Govern:
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12 Universitat Catalana d’Estiu 2009

“RESOLUCIÓ
1- S’encomana al govern que estableixi un pla director aplicable a partir de l’1
de gener del 2009, per la racionalització i l’estalvi del consum de les diferents
energies a l’Administració general, a les entitats parapúbliques o de dret públic
i a les societats públiques amb participació majoritària de l’Administració gene-
ral, amb la finalitat de reduir, com a mínim, el consum energètic en un 5% en el
termini de dos anys.
2- S’encomana al Govern que abans de l’1 de gener del 2009, estableixi qui-
nes condicions i modificacions tècniques i legislatives són necessàries per a la
utilització productiva d’energies alternatives, netes i renovables, al nostre país.”

- Engegar una política efectiva d’eficiència i estalvi energètic mitjançant la

creació d’una agència/direcció general de l’energia que visi i validi totes les

actuacions públiques amb incidència en el consum d’energia i que engegui un

pla d’auditories energètiques dels equipaments públics.

- Crear el marc legislatiu i reglamentari necessari tant per a l’estalvi i l’efici èn cia

energètica com per al desenvolupament de noves fonts d’energia alternatives.

Vull agrair la tasca de tots els assistents que des de l’àmbit públic o privat es dedi-

quen a una qüestió tan apassionant des del punt de vista de la preservació del

medi, de la racionalització dels recursos i que té una gran transcendència econò-

mica tant en l’àmbit individual com per al conjunt del país.

Excuso de nou la meva absència tant davant l’organització com de tots els ponents

i els animo a participar d’un moment que entre tots hem de convertir en històric en

relació amb l’eficàcia energètica.

Estic segur que el contingut de les seves ponències, que miraré d’obtenir al més

aviat possible dels amics de la SAC, ens serà molt productiu i serà una excel·lent

eina de treball per a tots i en particular per a la tasca que volem engegar des del

ministeri d’Economia i Finances.
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