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EL CONGRÉS CENTRAT EN LA TECNOLOGIA, LA GESTIÓ DE RECURSOS, 
EL TURISME INCLUSIU I EL "NOU TURISTA". 

Turisme responsable, la sostenibilitat o responsabilitat social són termes cada 
cop més presents a la vida diària. Però, com s’apliquen al sector turístic i, el més 
important, quines eines i recursos disposem per fer del turisme sostenible una 
realitat? Quins són els casos d’èxit en l’àmbit internacional i els models que 
proposen els professionals de referència? De tot això, així com  qüestions com la 
innovació o la contribució turística als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
2030, en parlarem a l’onzena edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i 
Muntanya que se celebrarà, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella durant els 
dies 11, 12 i 13 de març. 

Damien Zisswiller, director d’Enginyeria i desenvolupament de territoris d’ATOUT 
France, serà l’encarregat d’obrir el congrés amb un discurs inaugural centrat en la 
innovació i la sostenibilitat.

Després es donarà pas a un debat d’Alt Nivell sobre Turisme de Muntanya i 
Desenvolupament Rural. Es parlarà de les oportunitats del turisme para les zones 
rurals, els beneficis socioeconòmics que pot tenir per a les comunitats rurals i 
com pot millorar la competitivitat de les destinacions de muntanya. 

La primera sessió del congrés, just després del debat, se centrarà en identificar i 
reflexionar sobre la contribució de la tecnologia al turisme sostenible. Javier de la 
Torre, cofundador de Carto, aprofundirà en aquest tema, juntament amb altres 
experts que porten a terme experiències d’èxit arreu del món. 

Parlar de turisme sostenible significa parlar del tema fonamental de la gestió dels 
recursos. Aquesta qüestió es tractarà a la segona sessió del Congrés que compta 
amb la presència de Rosalaura Romeo, oficial del programa de FAO Mountain 
Partnership, que presentarà l'etiqueta "Mountain Partnership Products".

El turisme accessible és un altre dels factors claus de la sostenibilitat. Durant la 
tercera sessió, es parlarà de diverses iniciatives innovadors al voltant de 
l’accessibilitat i els seus factors d’èxit amb ponents internacionals, com Pascal 
Fontenel-Personne, presidenta del grup d'estudi sobre turisme de l'Assemblea 
Nacional, qui ens parlarà de turisme per a Tots. 

La quarta i última sessió del congrés canvia l’enfocament per a centrar-se, 
directament en els consumidors. La consciència mediambiental canvia els 
patrons de desenvolupament en el turisme i, cada cop més, les destinacions 
turístiques responsables són més demandades. Entre els ponents principals 
d'aquesta sessió, Iacopo Mazzetti del municipi de Milà explicarà com Milano - 
Cortina (Itàlia) es preparen per acollir els Jocs Olímpics d'hivern de 2026 i com la 
sostenibilitat ha estat al cor de la candidatura exitosa d'aquestes destinacions.

Si ets un professional del turisme, i  vols conèixer les darreres tendències i 
reptes del turisme de muntanya, no et pots perdre aquesta trobada 
internacional. El Govern d’Andorra, l’Organització Mundial del Turisme 
(UNWTO) i el Comú de Canillo, t’animen a acompanyar-los. 
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