
924a Diada andorrana a l’UCE: L’aigua i Andorra

Per aquesta 24a edició de la Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu, l’assemblea
general de la Societat Andorrana de Ciències ha triat com a temàtica l’aigua. 
L’aigua és essencial per a la vida però no tan sols com a beguda sinó també, i sense voler ser
exhaustius, per cuinar, per a la nostra higiene, per a electrodomèstics, per a l’agricultura, per a
la producció d’energia, per a les nostres indústries i per al lleure… A més, Andorra, país emi-
nentment turístic, ha sabut aprofitar l’aigua, tant el seu estat sòlid com líquid, com a font de
turisme, com es pot veure en el desenvolupament de l’esquí i de les activitats relacionades amb
les aigües termals. Tot i aquesta omnipresència en les nostres vides, aquest recurs natural no
sempre ha estat ben valorat. Es considera normal que tinguem a disposició una quantitat il·limi-
tada d’aigua de bona qualitat. Però en cap moment no s’és conscient de les dificultats que
comporta l’aprovisionament en aigua i els processos complexos que en garanteixen la qualitat.
De moment a Andorra hem tingut sort i s’ha pogut gestionar sense massa dificultats els moments
de sequera que hem patit històricament. Però si ens fixem en la situació internacional, evident-
ment hi ha molts països que pateixen enormes dificultats per garantir a la seva població, si ho
aconsegueixen, un mínim d’aquest preuat or blanc. En aquest sentit, hem de recordar que una
mala qualitat de l’aigua de beguda és un vector molt important de malalties i avui en dia enca-
ra és una de les principals causes de mortalitat infantil a l’Àfrica. Però fins i tot a les nostres lati-
tuds l’aigua no està exempta de risc: inundacions –fins i tot els que érem petits recordem els
aiguats del 1982–, esllavissades i allaus són riscos naturals amb els quals la nostra societat ha de
conviure.
Des de la SAC hem arribat a la conclusió que calia aprofitar l’ambient universitari de l’UCE i el
punt de pausa que implica per fer una reflexió profunda i transversal al voltant d’aquesta temà-
tica. Profunda en el sentit que s’estudiarà el passat, el present i el futur d’aquest recurs però
també profund per la qualitat dels ponents que avui ens acompanyen i que garanteixen el rigor
que mereixen aquest tipus de reflexions. Transversal en el sentit que com hem vist l’aigua és
omnipresent a les nostres vides i ens afecta de nombroses maneres, per això era necessari tenir
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ponents que ens poguessin tractar aquesta problemàtica des de diversos enfocaments. I estem
molt orgullosos del programa final que hem pogut construir. Creiem que amb el conjunt d’a-
portacions tant orals com escrites podrem tenir una idea més clara de quina és la situació actual
de l’aigua al nostre país, com es gestiona aquest recurs en els seus diferents vessants i de qui-
nes són les seves perspectives de futur.
En el programa d’avui veureu una nombrosa participació de les administracions parroquials, fet
lògic si es considera que són de vegades les que gestionen les xarxes de distribució d’aigua
potable, però sobretot són les responsables de la gestió d’aquest recurs natural. A la presència
de professionals de la temàtica, tant de l’àmbit públic com privat, també s’hi sumen, com és
habitual, representants de les principals forces polítiques del país perquè ens expliquin quines
orientacions ha d’agafar el país en els sectors concernits.
La transversalitat de la temàtica també queda reflectida en la formació diversa dels ponents,
entre els quals podem trobar químics, biòlegs, microbiòlegs, llicenciats en ciències ambientals,
geòlegs, arqueòlegs, enginyers en diferents especialitats, advocats, arquitectes i economistes,
entre d’altres.
Creiem que el conjunt d’aportacions que es realitzaran ens permetran copsar perfectament la
situació d’aquest recurs natural a Andorra. Per això pensem que la publicació que les agruparà
esdevindrà, de ben segur, una obra de referència.   
Hem d’agrair als ponents haver acceptat la nostra invitació, sense els quals la diada d’avui que-
daria coixa. També, des de la SAC, volem agrair el suport econòmic de FEDA i del ministeri de
Cultura, que són imprescindibles per al desenvolupament d’aquesta diada.
Finalment, tan sols desitjar que els debats de la diada siguin fructífers i esperar que gaudiu de
l’ambient de reflexió i lleure que es pot respirar aquí als peus del Canigó. 
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