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En tractar-se l’aigua d’un bé essencial, la SAC l’ha volgut repensar en aquestes 21 ponències
presentades avui presencialment i 10 més en textos escrits, i per tal de disposar d’una eina de
treball que esperem que sigui útil per a les persones que desitgin veure més clar com es ges-
tiona. Ponents vinculats a les institucions del país –Govern, Consell General, comuns– i també
de partits polítics i professionals del camp de la salut i del medi ambient i de l’àmbit del turisme
al llarg de tot el dia han aportat el seu saber i experiència per tal de fer entenedora cada par-
cel·la del tema. Les 22 intervencions que s’han produït al llarg del debat a la tarda donen bona
mostra de l’interès que desperta.
S’ha tractat també de l’aigua termal, d’ús lúdic, de l’aigua per produir energia, de l’aigua de
reg, d’aigua per produir neu de cultiu, per a piscines, per refrigerar –en una jornada de les més
caloroses que hem viscut a Prada–, de les antigues glaceres i dels riscos naturals, de canvi cli-
màtic, aigua que cal estalviar i no malbaratar, i que cal que la societat sàpiga valorar.
Vull agrair l’esforç per preparar les ponències i la rapidesa en presentar els textos a l’avança per
part de molts dels ponents, cosa que ens permet arribar a Prada ja amb molts d’escrits, facilitar
la feina dels periodistes dels mitjans de comunicació que cobreixen l’acte i donar agilitat a la
publicació que en resulta. I també l’esforç que representa venir a Prada el mes d’agost per
poder-hi ser presents, i als que no han pogut assistir personalment però han lliurat els seus tre-
balls per a poder-los llegir i comentar. Les cintes enregistrades al llarg de tota la diada es dipo-
sitaran a l’Arxiu Nacional d’Andorra per si algú té interès a consultar-les un cop el llibre recull
surti publicat, i també se’n lliurarà la filmació en DVD. 
La Diada Andorrana, dins de les jornades especialitzades de l’UCE, fa visible Andorra en un
marc de trobada acadèmica dels territoris de parla catalana.
El nostre agraïment al ministeri de Cultura, que permet la realització logística d’aquesta tradi-
cional Diada Andorrana i que dóna suport parcial a l’edició dels textos íntegres lliurats pels
ponents; i a Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), l’ajut del qual ens permet la seva publicació.
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Ambdós renoven la confiança en la realització d’aquest esdeveniment de rellevància tant dins
del país com en la seva projecció exterior i la seva publicació.
També agraeixo, en nom de la Fundació UCE, al departament d’Ensenyament Superior i Recer-
ca del ministeri d’Educació l’aportació directa que realitza per al funcionament general dels
cursos, que reverteix en beques. A fi i efecte que estudiants d’Andorra puguin treure profit dels
ensenyaments de l’UCE i també de l’oferta lúdica i de convivència que representen aquests vuit
dies d’universitat, que ha demostrat ser una fórmula vàlida per combinar l’ensenyament reglat
amb la convivència, es lliuren aquests ajuts per a la inscripció als cursos i l’estada, dels quals es
reserven dues places a estudiants del lectorat de català de la Universitat Carolina de Praga.
Enguany hi han pogut participar els estudiants Jordi Prenafeta, Pere Esteban, Mila Stetinová i
Zdenek Polak.
Els que s’incriuen als cursos es poden beneficiar de la convalidació amb crèdits de lliure elecció
de les universitats organitzadores de cada curs. Els que participen a la Diada poden rebre una
certificació convalidable per la Universitat d’Andorra segons el conveni signat entre l’UdA i la
SAC l’any 2000. Us recomanem de provar el que és una experiència única a qualsevol edat i
nivell de formació, d’escoltar professors de prestigi en un ambient distès, de veure cinema, de
viure concerts i balls, i fer noves coneixences.
Dins dels actes que es duen a terme a l’UCE, s’ha contribuït també amb una conferència a dis-
tància d’Èric Jover dins el curs dedicat a l’Any de la química, la mostra UdArt Poesia exposada
al vestíbul del liceu i la participació en les Primeres jornades de les àrees protegides de l’Obra
Cultural de l’Alguer. 
Finalment, agraïm el suport del públic, que amb la seva presència i les seves intervencions ens
dóna l’empenta que ens cal per continuar aquesta participació a l’UCE, i també als mitjans de
comunicació, que, amb la seva cobertura, donen ressò a la diada i fan arribar a Andorra amb
rapidesa el desenvolupament de la jornada, el que s’ha dit i l’ambient que s’ha viscut a Prada a
les persones que no han pogut ser-hi presencialment. 
I per cloure aquesta vint-i-quatrena diada us convidem a l’edició de l’any vinent, la vint-i-cin-
quena Diada Andorrana, en el marc de la XLIV Universitat Catalana d’Estiu, que es durà a terme
el tercer dissabte d’agost amb un nou tema d’actualitat i d’interès per reflexionar a l’entorn del
país, amb exposició de parers que permetin poder contraposar i compartir idees per avançar
junts.
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