
 
DOCUMENT FINAL DEL SEGON CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME DE NEU I 

ESPORTS D’HIVERN 
 
DECLARACIÓ D’ANDORRA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT CIENTÍFIC 
AL VOLTANT DEL TURISME DE NEU 
 
El Segon Congrés Mundial sobre Turisme de Neu i Esports d’Hivern, 
Celebrat a Andorra del 6 al 8 d’abril del 2000 i organitzat conjuntament pel Govern d’Andorra 
i l’Organització Mundial del Turisme (OMT), fou inaugurat per la Sra. Lydia Magallón Font, 
Cònsol Major de la parròquia d’Escaldes-Engordany i el Sr. Jordi Mas, Cònsol Major de la 
parròquia d’Encamp, com a amfitrions del Congrés, pel Sr. Francesco Frangialli, secretari 
general de la OMT i pel Sr. Enric Pujal Areny, Ministre de Turisme i Cultura del Principat 
d’Andorra, amb l’assistència de més de 200 delegats en representació d’empreses, 
organitzacions professionals i administracions públiques procedents de 25 països destacats 
en el turisme de neu de diferents regions del món, 
Debatuda l’evolució experimentada pel sector del turisme de neu des de la celebració del 1r 
Congrés fa dos anys i els factors clau per a l’èxit d’una destinació o regió dedicada a 
l’esmentada modalitat turística, 
Considerant els requisits formatius exigibles i els mecanismes aplicables per a la innovació 
en l’oferta turística, les condicions d’emplaçament necessàries per al desenvolupament 
sostenible, les solucions per a rendibilitzar les inversions i revaloritzar l’oferta existent, els 
factors determinants per competir amb èxit als mercats internacionalitzats, les diferents 
iniciatives de màrqueting amb l’objecte de reposicionar un producte de turisme de neu tot 
millorant la seva comercialització i els models de gestió més competitius d’una estació 
d’esports d’hivern, 
Examinant les tendències evolutives del turisme de neu respecte del turisme en general, les 
noves tendències en gestió turística i la incidència de l’evolució tecnològica i social en el 
desenvolupament futur del turisme de neu i 
Reconeixent la necessitat de potenciar la interacció i la comunicació entre els diferents 
agents implicats en el desenvolupament futur del turisme de neu, 
Es declara que: 

1. El turisme de neu continua constituint una important activitat turística mundial i una 
partida important en el producte interior brut de molts països i regions del món. 

2. El desenvolupament sostenible del turisme de neu i el futur de les empreses i 
destinacions implicats en ell, requereix una formació específica i especialitzada que 
l’Organització Mundial del Turisme pot i ha de recolzar mitjançant el disseny, la 
promoció i l’organització de seminaris, cursos i exàmens homologats globalment sota 
el format GTAT-SMT. 

3. L’Organització Mundial del Turisme, com a màxim organisme de representació 
intergovernamental en el sector del turisme, ha d’impulsar l’associacionisme i el 
treball en comissions regionals i sectorials dirigits a obtenir una major informació i 
una millor coordinació dels diferents agents implicats en el desenvolupament del 
turisme de neu. 

4. Disposar d’una informació estadística global fiable constitueix un requisit 
indispensable per al futur desenvolupament dels debats sobre el turisme de neu. 
L’OMT i el Govern d’Andorra han d’actuar en conseqüència per proporcionar aquesta 
informació als països membres de la OMT així com als experts, els professionals i els 
estudiosos del turisme de neu. 

5. El Govern d’Andorra i l’OMT han de promoure la difusió d’investigacions i facilitar els 
mitjans per poder desenvolupar un debat continuat sobre el turisme de neu 
mitjançant la creació de suports virtuals que publiquin dita informació. 

6. Els participants al Segon Congrés Mundial de Turisme de Neu I Esports d’Hivern 
insten a l’Organització Mundial del Turisme i al Govern d’Andorra, com a 



coorganitzadors d’aquest Congrés, a continuar aquesta línia de col·laboració per a la 
implementació i el desenvolupament futurs d’aquesta iniciativa. 

Les institucions, les empreses i les persones assistents al 2n Congrés Mundial de 
Turisme de Neu i esports d’Hivern fan constar el seu sincer reconeixement a les 
parròquies d’Escaldes-Engordany i Encamp i al Govern d’Andorra, així com a la resta de 
patrocinadors d’aquesta iniciativa de debat turístic sectorial, per l’organització i l’èxit 
obtingut. 

 


