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Enguany s’ha comptat amb una assistència continuada que ha superat la seixantena de
persones provenint tant d’Andorra com de Catalunya, la Catalunya Nord, les Illes Balears,
Itàlia, Eslovàquia i Txèquia. També s’ha de destacar la presència de 5 mitjans de comuni-
cació que han ajudat a augmentar la repercussió d’aquest acte.
La diada ha estat constituïda per un dens programa que incloïa 15 ponències i 9 aporta-
cions escrites. Totes elles, es podran retrobar en la publicació monogràfica que a hores
d’ara ja s’està preparant des de la SAC.
Durant aquesta diada s’ha tractat la temàtica de l’energia a Andorra des d’una visió el més
completa possible. Amb perspectiva històrica s’han avaluat les fonts d’energia prèvies a l’e-
lectrificació del país amb l’estudi de la utilització de l’energia hidràulica en moles, serrado-
res i fargues o la gran influència de les carboneres en el desenvolupament de la metal·lúr-
gia del ferro a Andorra. Continuant amb aquesta progressió històrica s’han detallat els ets i
uts de la instal·lació de Fhasa, que va representar no tan sols l’arribada de l’electricitat al
país sinó la seva obertura a la modernitat amb el desenvolupament de les vies de comuni-
cació que la unien als països veïns.
Des de la instal·lació de Fhasa, fins a uns anys després del final de la Segona Guerra Mun-
dial, Andorra ha estat exportadora d’energia bàsicament a través de l’electricitat. En canvi
en l’actualitat, i també a mig termini, Andorra té un dèficit energètic molt important (per
sobre del 90%).
Tant des de Govern com des de FEDA s’han presentat noves dades de consum energètic
del país, projectes endegats i objectius de futur que han permès situar la realitat d’Andorra
en un context més concret.  
S’ha coincidit en què, per a lluitar contra aquest dèficit i aproximar-se a un model més sos-
tenible, la via principal és millorar l’eficiència energètica de la nostra societat. En aquest
sentit, la conscienciació de la ciutadania ha de portar a l’estalvi energètic i la racionalització
del seu ús. Alguns ponents també han exposat la necessitat d’una millor coordinació i trans-
parència entre els agents implicats.
No cal dir que les energies renovables també han ocupat un temps important de la diada a
on s’ha destacat la potencialitat, avaluada i quantificada, de cadascuna d’elles a Andorra.
El debat al voltant de l’energia és una reflexió global i és necessari un canvi radical d’estra-
tègia a curt i a mig termini. 
Andorra ha d’afrontar la seva part d’acció, malgrat els seus limitats recursos i dimensions.
La publicació de les ponències i aportacions escrites pot ser un bon estri per aquesta refle-
xió.
Finalment, cal agrair l’ajuda del Govern d’Andorra (Departament de Cultura i Departament
de Recerca i Ensenyament Superior) i de FEDA per l’organització de la Diada en el marc de
l’UCE i per la publicació que es presentarà properament.
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