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Moltes gràcies. Bona tarda a tots. 
Per a mi és un plaer serestar aquí un altre cop, als Debats de
recerca.
Sabeu que és un projecte que, com que hi he participat des de
diferents vessants, m’agrada especialment. També sé els
esforços que costa organitzar-lo. En aquest sentit em fa
especialment il·lusió saber que és un projecte que tirem
endavant en col·laboració, no des del Ministeri, sinó amb la
Societat Andorrana de Ciències i que conjuntament construïm
un programa complet, com és el d’aquest any, molt, molt
interessant.
El fet de construir col·laborant crec que és una de les
característiques d’aquest projecte, que el fa encara més
interessant. Així doncs, deixeu-me començar per agrair la tasca
de la Societat Andorrana de Ciències, per ajudar-nos a tirar
endavant aquest projecte dels Debats de recerca. Un projecte
que arriba a la dotzena edició; és a dir, que està perfectament
consolidat, i crec que ja forma part d’aquelles iniciatives que
marquen el calendari de la recerca del país.
Evidentment hem tingut la sort de comptar amb l’ajut de
MoraBanc, que ha fet que aquest projecte també es pogués
anar consolidant. Gràcies a ells podem ser un any més en
aquesta sala, que jo crec que és perfecta per a aquest tipus
d’activitat.
Crec que la temàtica d’enguany és una temàtica que als
diferents actors que som presents aquí ens és especialment
important, perquè és una cosa de tots. De vegades, quan es
tracten algunes temàtiques dius: això és per als professionals
d’aquell àmbit. En canvi, l’energia i els recursos naturals, les
conseqüències associades amb l’energia, ens toquen a tots els
ciutadans. Dependrà de les accions de tots els ciutadans, de les
decisions que prenguem tots els ciutadans, que també ens
construirem les condicions de vida, el nostre entorn per a les
generacions que vindran. És molt important que tots els actors
hi estiguem implicats, que no siguin tan sols els investigadors
que són els especialistes en aquesta temàtica.
També m’agrada especialment fer aquest projecte en
col·laboració amb MoraBanc, perquè és una entitat que ha
demostrat de manera privada que aquesta temàtica se la pren
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especialment seriosament i perquè això marca que tots hem
d’aportar el nostre granet de sorra, des del sector públic als
ciutadans i també les entitats privades. Ells ja fa un grapat
d’anys que treballen amb el càlcul de la vostra petjada, en ser
responsables de la vostra activitat i dels seus impactes, i això
marca el camí de la responsabilitat que hem d’assumir tots
plegats.
L’energia és una temàtica que podem tractar de diferents
maneres. La podem tractar en clau local ‒i en aquest sentit
l’Àngels ha fet una miqueta un repàs de la dependència
energètica que hem tingut‒ i explicar que això ha tingut una
evolució històrica molt important. Hem passat de ser un país
exportador d’energia, després de la construcció de FHASA, a
ser uns importadors amb més del 90% de la nostra energia, i el
que volem és revertir una miqueta aquesta situació. A la sala hi
ha especialistes bastant millors que jo per dir aquestes
paraules. No tan sols hem de parlar de dependència, sinó que
segurament hem de parlar de seguretat energètica, saber d’on
ens venen aquestes fonts d’energia, i també una miqueta de la
diversificació que tenim de les nostres fonts d’energia.
Evidentment, si podem tenir energies més a prop de casa, més
diversificades, més controlables, amb tot el que això implica, i
més respectuoses amb el medi ambient, amb les
conseqüències que pugui tenir l’ús d’aquestes energies, molt
millor.
Des del Govern estem especialment compromesos amb la
temàtica de l’energia i crec que les decisions que hem pres
durant aquests darrers anys ho demostren. Des de les decisions
institucionals i de cara al món que hem pogut prendre com, per
exemple, la proclama que vam fer de cara a la COP21,
compromís del Govern d’Andorra, fins a les accions del nostre
dia a dia, per exemple amb els projectes Renova i Engega o la
Llei de transició energètica que tenim preparada.
És a dir, crec que és una idea forta del nou Govern, que pensem
que és una temàtica de país que ha de perdurar
independentment del color polític. Des de l’àmbit local, és a
dir, des d’assegurar-nos l’energia per continuar creixent, per
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continuar evolucionant com a societat, també hem de posar un
granet de sorra a efectes globals, perquè evidentment l’energia
té conseqüències molt importants i el seu ús en té, i potser
l’element més evident és el canvi climàtic. Estem compromesos
amb aquest repte global i, encara que Andorra pesi
percentualment molt poc pel que fa a les conseqüències que
pot tenir el canvi global, sí que hem de ser responsables i
mostrar nosaltres també que estem compromesos en aquest
canvi global. Així doncs, jo crec que de la jornada d’avui, més
enllà dels projectes de recerca que ens ensenyarà, segur que en
sortirem amb idees molt bones. També ha de servir per fer un
pas més en aquest compromís com a país, per tenir un altre
model energètic, un altre model de societat més sostenible. 

Gràcies a tots.


