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El Congrés
d’aquest esdeveniment, no només per al Principat, sinó
per a tots els països en què el canvi climàtic genera canvis
en les economies. “El canvi climàtic influeix de forma determinant en la preservació de l’entorn natural i en les activitats d’oci i, conseqüentment, en l’economia de les regions”, va afirmar Alís. Finalment, va exposar que aquest
fenomen és una realitat recent i que, per tant, debats com
el del Congrés marquen l’inici de la solució.

Davant més de 240 participants de tot el món, va tenir lloc
la cerimònia d’inauguració presidida pel Ministre Portaveu
del Govern, de Desenvolupament Econòmic, Turisme,
Cultura i Universitats del Principat d’Andorra, el M. I. Sr.
Juli Minoves Triquell. En la seva presentació, Minoves
va explicar que el canvi climàtic és un problema que afecta tothom i que influeix directament en les activitats de
turisme i d’oci. A títol d’exemple va indicar que els 11
milions de visitants registrats al Principat d’Andorra l’any
2007, representen el 60 % del PIB anual en dit sector. Per
tant, qualsevol actuació relacionada amb aquest tema és
estratègica i s’inscriu en la política d’Estat.

Inauguració

En aquest sentit i com a resposta al canvi climàtic, el ministre va declarar que una solució per a països com Andorra és desenvolupar més activitats de lleure a l’estiu amb
l’objectiu de mantenir el nivell de turisme actual, així com
millorar l’eficiència en la generació d’energia mitjançant l’ús
d’energia solar i millores en les infraestructures actuals.
Paral·lelament, el Cònsol d’Encamp, Miquel Alís Font,
va donar la benvinguda en qualitat d’amfitrió a tots els
participants. En el seu discurs va destacar la importància
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Shardul Agrawala

Jackie Dawson

Francesco Frangialli, secretari general de l’OMT, va posar en relleu la importància d’una visió a llarg termini. A
aquest efecte, va citar un estudi elaborat per Météo France que conclou que, a una alçada de 1.500 metres, un
augment de 1,8 ºC de temperatura farà que els Alps del
Nord perdin 40 dies dels actuals cinc mesos de temporada de neu. És a dir, que si les estimaciones de l’IPCC sobre l’augment d’entre 2 ºC i 4 ºC a les acaballes del segle
es compleixen, només les estacions d’esquí per damunt
dels 2.000 metres seran capaces de fer front a la norma
de rentabilitat des de 100 dies mínims d’obertura.

neu artificial anomenat “Nessy” (New Energy Efficient
Snowlance System), que necessita el 80 % menys
d’energia i que produeix neu fins a 2 ºC sense fer tant
soroll. El volum de les glaceres disminueix i probablement sorgeixin problemes amb la infraestructura turística. L’escalfament global significa l’escalfament de la
terra congelada. La descongelació d’aquest gel suposa
grans riscos per a infraestructures com hotels, telefèrics
i pistes. “Cal fer investigacions detallades abans de començar a construir una nova infraestructura, per evitar
més costos de l’adaptació al futur”, va dir Phillips. En
aquest sentit, Josef Zenhuäsern, de la Federació Internacional d’Esquí, va afirmar que, atesa l’altitud de les
estacions dels Alps, la neu només s’emprarà com a eina
complementària per a importants esdeveniments, com
la Copa Mundial. Així mateix, va afegir que si les prediccions de reducció de zones de neu es compleixen, els
campionats mundials podrien tenir lloc en altres països
com Bulgària, la Xina, Pakistan i el Líban.

Una de les conclusions de l’estudi realitzat per Jackie
Dawson, de la Universitat de Waterloo al Canadà, estima que la disminució de la longitud de la temporada no
generará una reducció important del número de visites; al
contrari, es continuarà esquiant amb una major freqüència en un menor espai de temps. Miriam Scaglione, de
la Universitat de Ciències Aplicades de Valais, va centrar
la seva exposición en el comportament de l’esquí amb
relació al pronòstic del temps.

Shardul Agrawala, membre de l’OCDE i editor del llibre
El canvi climàtic als Alps europeus, va afirmar que els
anys 1994, 2000, 2002 i 2003 van ser els més calorosos en els darrers cinc segles. L’escalfament global no
afecta només la reducció de la coberta de neu, sinó que
també genera la retirada de les glaceres y permagel, les
precipitacions extremes i els canvis en la distribució dels
riscos naturals. Una investigació de l’OCDE va concloure que l’alçada de la neu garantida incrementarà 150
metres per cada augment d’1 ºC de temperatura. És a
dir, les estacions d’esquí més baixes deixaran d’existir a
mig termini, i es traslladaran al nord de la part superior
de la muntanya.

Neu artificial
Diversos científics assistents al Congrés van declarar que
l’ús de la neu artificial és una opció que ja s’utilitza en
molts centres d’esquí, però que per fabricar-ne encara
calen baixes temperatures. Ara bé, cal estudiar més detingudament l’impacte ambiental negatiu de la neu artificial pel que fa als recursos naturals que necessita i a la
contaminació acústica.
Marcia Phillips, de l’Institut Federal de Neu i Allaus,
a Davos (Suïssa), va informar sobre un nou tipus de
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Mila Andreeva, de la Federació Búlgara d’Esquí Sofía, i
Amitabh Sharma, director general Jr. d’esquí Himalaya
de Nova Delhi a l’Índia, van centrar la seva intervenció
en el desenvolupament de noves tecnologies d’esquí i
de les inversions en curs. Així mateix, van deixar clar que
amb les altituds que compten les seves estacions d’esquí
-2.700 i 4.000 metres-, la disminució de neu no els generarà problemes a mig termini.

Eficiència energètica
Diversos estudis mostren que el turisme repercuteix directament en les emissions de CO2. Segons Frangialli de
l’OMT, es preveu una duplicació dels fluxos de tràfic internacional de viatgers en el període de 15 anys; per tant, cal
centrar-se en la millora de l’eficiència energètica del transport. “El fenomen d’‘aerolínia de baix cost’ multiplica les
rutes i les freqüències, i és evident que contribueix a l’escalfament del planeta”. Jean-Paul Cerron de CRIDEAU
(Universitat de Limoges) explica que la gent ha de canviar
d’estil de vida, ja que el costum de viatjar amb aerolínies
de baix cost per fer distàncies curtes i mitjanes genera
un greu problema mediambiental. Sergio Blengini, vicepresident de l’Associació Nacional Italiana de Telefèrics
(Aosta), va explicar que és possible reduir l’ús d’energia i
millorar-ne la recuperació, mitjançant l’energia solar, eòlica
i hidroelèctrica.

Cónsols majors: Josep Mª Camp, Rosa Ferrer i Ventura Espot

de la comunicació i del màrqueting és determinant en el
desenvolupament del sector del turisme i de la neu.

Taula rodona
En la taula rodona sobre el futur de les estacions van
participar Conrad Blanch (vicepresident de Ski Andorra
i director general de Grandvalira), Laurent Reynaud (director del Sindicat Nacional de Telefèrics de França),
Luigi Gaido (Institut d’Investigació Econòmica, Turí, Itàlia),
Igno Kart (president de FIANET, Àustria) i Hans Hoehener
(president de la Federació Suïssa de Telefèrics). En aquest
debat es va definir el nou repte que afronta el sector turístic de la neu davant els possibles canvis que tindran
lloc a mig termini, els seus efectes sobre els hàbits de
consum del turista d’esquí, les noves inversions en in
fraestructuras i les noves zones d’esports d’hivern en
països emergents.

Al continent americà, especialment a Argentina, s’intenta vendre la neu en lloc de només l’esquí. La campanya
publicitària a Argentina durant els darrers 4 anys ha estat
un èxit. L’estratègia de combinar la comunicació dirigida a
diferents públics en llocs sense neu i un programa docent
d’esquí a les escoles va fer augmentar l’ocupació a les estacions entre el 2004 i el 2007, segons va indicar Hugo
Sartor, director nacional de Promoció i Turisme de Buenos Aires, Argentina. En aquest sentit, va explicar que l’ús
Diversos asistents al Congrés

Peter Keller
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Peter Keller, director de l’Institut de Turisme de la Universitat de Lausana i director del Servei de Turisme de
Suïssa, va resumir les conclusions més importants del
V Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya.
Va afirmar que ja no és cap novetat dir que l’escalfament
global existeix des del 1955, i que està causat principalment pels hàbits quotidians de la gent. Aquest segle
s’espera un increment de les temperatures entre 1 ºC i 4
ºC. Si seguim la regla dels 100 dies, de les 609 estacions
d’esquí que hi ha actualment, el 2020 es reduiran a 500;
el 2050, a 404 i a les acaballes del segle, a 202; totes
elles a Àustria, Suïssa, Francia, Alemanya i Itàlia, va informar Keller. Per això, el 2050 l’efecte d’hivernacle haurà d’estar estabilitzat; les emissions de gasos, reduïdes
i les noves tecnologies sobre regeneració i recuperació
d’energia, incentivades. Va concloure que el canvi climàtic és un procés que es desenvolupa des de fa temps,
amb les corresponents conseqüències, per la qual cosa

les empreses i les destinacions han d’adaptar-se a les
seves exigències.
En l’acte de clausura van participar Miquel Alís Font,
Cònsol del Comú d’Encamp; Juli Minoves, Ministre
Portaveu del Govern, de Desenvolupament Econòmic,
Turisme, Cultura i Universitats del Principat d’Andorra, i
Ventura Espot, Cònsol del Comú d’Ordino. Alís va concloure dient que conèixer els problemes ja forma part
de la solució, i va expressar la seva satisfacció davant la
celebració d’aquest esdeveniment. Per la seva part, Espot va afegir que Ordino ja ha començat a treballar en
l’organització del VI Congrés i es va comprometre a mantenir el nivell assolit en la 5a edició. Finalment, Juli Minoves va clausurar el Congrés agraint a tots els participants
les seves aportacions al debat. “Us esperem d’aquí dos
anys a Ordino” van ser les últimes paraules del V Congrés
Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya.
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