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Bona tarda a tothom. Benvinguts a MoraBanc. 
Molt Il·lustre Senyor Ministre, senyora presidenta,
coordinadora, ponents, senyores, senyors, 
Estem molt contents de tenir-vos a tots avui aquí i de tornar a
fer uns altres Debats de recerca, de la mà de la SAC, amb la
col·laboració del Govern i del Ministeri d’Educació. Ahir vam
celebrar el Dia mundial del medi ambient i som de ple en la
Setmana de l’energia. Avui ens centrem en els debats de la
SAC, sobre energia i recursos naturals. 
L’agenda que ens toca viure implica inevitablement solucionar
els problemes d’abastiment, d’utilització racional dels recursos,
de respecte de l’entorn, de gestió responsable de les nostres
deixalles o de consum adequat per garantir un futur a les
properes generacions. És una tasca de tothom. Des de les
institucions fins a les empreses, però sobretot una tasca del
consumidor, que al final tria i actua. 
La divulgació és, doncs, un treball imprescindible perquè els
missatges arribin a tothom, junt amb les polítiques que han
d’afavorir la sostenibilitat de les nostres accions. Andorra es
troba en un entorn natural privilegiat i el millor aprofitament
dels recursos naturals ha de ser un dels eixos principals de la
política d’aquest país. 
A MoraBanc treballem des de fa anys en la línia de gestió
responsable dels recursos i dels residus amb l’aplicació de plans
i accions de reducció dels consums amb la introducció
d’aplicacions pràctiques com les normatives ISO, el càlcul de la
nostra petjada de carboni per aconseguir una reducció
constant, l’adhesió als Objectius de desenvolupament
sostenible de Nacions Unides o les col·laboracions amb el
Ministeri de Medi Ambient.
Tot això ho fem des del nostre sector privat, però és veritat que
és important que a tot arreu hi hagi una suma de totes les
iniciatives. Un any més, els Debats toquen temes de màxim
interès i d’actualitat i us agraïm que confieu en MoraBanc per
fer-los.
Us felicitem un any més per la iniciativa, pel tema tractat, per la
qualitat dels ponents i sobretot per la tasca de divulgació tan
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necessària que feu. Al davant tenim dos jornades per conèixer
una bona oportunitat, que és possible gràcies a la feina de
moltes persones que han treballat en l’organització, i per això
els volem agrair tota la feina, tant a la SAC, al Govern i als
ponents com a totes les persones que tots aquests dies estan
fent que això sigui possible. Des de MoraBanc, com dèiem,
estem contents de posar el nostre petit granet de sorra perquè
aquest projecte sigui una realitat. 

Moltes gràcies. 
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