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UNA TRENTENA DE PROFESSIONALS PER ABORDAR LA INNOVACIÓ
I LA SOSTENIBILITAT EN EL TURISME DE MUNTANYA

D’acord amb l’escenari social i polític actual, la societat reclama cada cop més 
serveis, espais i pràctiques sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. El 
turisme no és una excepció. El  turista, i concretament el de muntanya, és cada 
cop més exigent a l’hora de triar una destinació i demana un allotjament 
sostenible i plenament respectuós amb el medi ambient. De l’adaptació del 
turisme a aquest nou paradigma i de la importància de la innovació per assumir 
aquest nou repte, en parlarem en l’11è Congrés mundial de turisme de neu i 
muntanya, que se celebrarà a Andorra els dies 11, 12 i 13 de març del 2020 sota 
el títol “Mountainlikers: turisme, innovació i sostenibilitat”. Una temàtica 
totalment alineada amb el lema de la XXVII Cimera iberoamericana d’Andorra 
2020, Innovació per al desenvolupament sostenible - Objectiu 2030, i en 
particular amb la reunió de ministres de Turisme iberoamericans que també 
tindrà lloc al nostre país just abans del Congrés, els dies 9 i 10 de març del 2020. 

La primera jornada del Congrés estarà dedicada, íntegrament, a identificar les 
solucions tecnològiques innovadores que poden contribuir a un desenvolupament 
sostenible i hi serà present el fundador d’izi.TRAVEL, Alex Tourski.

També es posarà el focus en el consum sostenible dels recursos i els productes locals.

Un bon exemple és el programa Slow Food Travel, de Slow Food Internacional, 
una organització mundial que vetlla per prevenir la desaparició de la 
gastronomia local i difondre la sostenibilitat en el sistema alimentari. Michele 
Rumiz, director del programa, ens explicarà de primera mà el projecte. 

La tercera sessió posarà el focus en el turisme inclusiu i hi seran presents Anna 
Grazia Laura, presidenta de la Xarxa Europea per al Turisme Accessible (ENAT), i 
Albaro Silbergstein de Wheel the World, plataforma en línia dirigida a les 
persones amb discapacitat. 

Finalment, la quarta sessió se centrarà a mostrar casos d’èxit del 
desenvolupament d’infraestructures turístiques respectuoses amb el medi 
ambient. Stefany Seipp, directora general de Green Pearls, serà l’encarregada 
d’explicar la trajectòria d’una etiqueta reconeguda a escala mundial pel 
turisme ecològic. 

El divendres 13 de març està previst que els assistents puguin fer una visita 
tècnica i activitats lúdiques de descoberta del turisme de muntanya a Andorra.

Si no t’ho vols perdre, el Govern d’Andorra, l’Organització Mundial del Turisme 
(OMT) i el Comú de Canillo t’animen a acompanyar-los.
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INSCRIU-TE AQUÍ!

INSCRIPCIONS OBERTES
RESERVA LA TEVA PLAÇA

INSCRIPCIONS OBERTES
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