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Molt Il·lustre ministre, directora, presidenta, experts,
investigadors, senyores, senyors, companys. 
La 12a edició dels debats de recerca gira al voltant de
l’energia i els recursos naturals. Aquest és un tema de gran
rellevància ja que constitueix la base sobre la qual se sustenta
el desenvolupament de les nostres societats i ens interpel·la
sobre la sostenibilitat del nostre model de vida. 
La recerca sobre energia i recursos naturals ens proporciona
dades sobre l’estat de les fonts energètiques i de recursos,
sobre tècniques i tecnologies per al seu tractament, sobre
usos, aplicacions, eficiència, etc. Aquestes dades són molt
valuoses no només per anticipar-nos a escenaris futurs, sinó
també per treballar sobre la situació present. 
Com cada any, al voltant d’aquest tema, hem convidat a
persones investigadores i expertes, així com a les principals
institucions de recerca del país i a una empresa de projectes
energètics. Totes les aportacions estan contextualitzades a
Andorra o aporten reflexions rellevants per al nostre context.
Ens oferiran conferència plenària, sis ponències curtes, espais
de debat entre ponents i assistents i una taula rodona.
La conferència plenària a càrrec del Dr. Jordi Llorca i Piqué
ens situa al tema d’aquest any amb una pregunta molt
suggeridora: La transició energètica del s. XXI: Podrem
escollir?
Les ponències curtes focalitzen en temes concrets relacionats
amb la recerca o la seva aplicació, i van a càrrec del Sr. Albert
Moles i Betriu, la Dra. M. Jesús Lluelles i Larrosa, el Dr. Ramon
Copons i Llorens, el Dr. Xavier Fonoll i Almansa, el Sr. Guillem
Francisco i Giné, el Sr. Bruno Bartolomé i Levos i el Dr. Marc
Pons i Pons.
Aquest any hem incorporat una taula rodona per discutir
sobre projectes de gestió i aplicació que s’estan desenvolupat
actualment. Hi participen: el Sr. Jordi Brescó i Ruiz, el Dr.
Xavier Gómez i Vargas i el Sr. Carles Miquel i Garcia. 
Finalment, agraïm la col·laboració de MoraBanc i la
participació de tots els ponents i el públic que ens
acompanya.
Bon debat a tothom!
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