
1322a Diada andorrana a l’UCE: L’energia a Andorra

La Societat Andorrana de Ciències ens torna a emplaçar aquí i avui a una nova

diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent per tractar

del tema L’energia a Andorra. El debat sobre l’energia transcendeix el marc andorrà

i es planteja avui en dia a gairebé tots els països del món, ja que és un dels pilars

en què se sustenta la nostra societat. La limitació de les reserves dels recursos

naturals que hem utilitzat fins ara com a fonts energètiques (el petroli, el gas i el

carbó) ha iniciat el camí cap a noves vies de recerca i de desenvolupament per a

la producció i l’estalvi energètic. 

A Andorra havíem sabut aprofitar històricament els recursos dels quals disposà-

vem, com els boscos o l’aigua, per a la producció d’energia mecànica o elèctrica.

Aquests recursos han sigut fins i tot un dels motors del creixement econòmic i

social del país, que va iniciar-se amb la concessió de Fhasa a final dels anys 1920.

Però a la vegada, aquest creixement, com en altres llocs del planeta, ha incre-

mentat la demanda energètica, de tal manera que avui en dia som importadors de

la gran majoria de l’energia que utilitzem. Per això és tan important conèixer i en -

tendre d’on venim en l’àmbit energètic, quina és la situació energètica actual, cap

a on ens encaminem i quines són les solucions energètiques que utilitzarem en un

futur a curt, mitjà i llarg termini. 

Espero, doncs, que aquesta diada ens serveixi a polítics, gestors, investigadors,

ciutadans, a tots, per incorporar a les nostres reflexions i a les nostres accions

nous elements que ens permetin encarar el futur amb la preparació necessària i

indispensable per garantir la perennitat de la nostra societat.

Moltes gràcies.
Joan-Marc Miralles i Bellera

Secretari d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca
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