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Andorra torna a acollir el Congrés mundial de turisme de neu
i de muntanya! 

Aquesta 11a edició se celebrarà sota el títol “Mountainlikers: turisme, 
innovació i sostenibilitat”, i tractarà un tema tan actual com la innovació per 
al desenvolupament sostenible de les destinacions turístiques de muntanya. 

Les sessions de treball del Congrés tindran lloc al Centre de Congressos 
d’Andorra la Vella l’11 i el 12 de març, i el dia 13 es destinarà a una jornada 
social/tècnica que permetrà conèixer Andorra. 

Les ponències previstes i els debats temàtics es desenvoluparan sota el paraigua de la 
sostenibilitat i tractaran temes com tecnologies per al desenvolupament sostenible  
(intel·ligència artificial, dades massives (big data), realitat virtual etc.), el turisme 
inclusiu, la gestió i el consum responsable dels recursos, les destinacions respon-
sables, el futur de les destinacions de muntanya i l’educació el desenvolupament 
de competències, entre d’altres.

 
CANILLO, SEU DEL CONGRÉS

En els darrers 22 anys, les set parròquies del Principat d’Andorra han estat 
amfitriones del Congrés. Aquesta 11a edició és el torn de Canillo, la parròquia 
més extensa, amb una superfície de 110 km2, una altitud compresa entre 1.400 
i 2.863 metres i una població total de 5.007 habitants (2019). 

La parròquia de Canillo és molt activa i incorpora noves activitats turístiques 
constantment. Els darrers anys ha aconseguit grans èxits amb l’organització 
d’esdeveniments esportius, com per exemple les finals de la Copa del món 
d’esquí alpí, el març del 2019. El març del 2023, tornarà a acollir aquestes finals. 
L’extens domini esquiable de Grandvalira, i en particular els sectors de Soldeu, 
el Tarter i el Forn, ha convertit Canillo en un paradís per als mountainlikers 
aficionats als esports d’hivern i de muntanya.

Un dels atractius turístics de Canillo és l’espectacular mirador del roc del Quer, 
una plataforma de 20 metres de llargada i 20 d’alçària. 8 dels 20 metres s’assen-
ten en terra ferma, però els altres dotze pengen al buit, endinsant-se en la 
panoràmica. A finals de l’estiu del 2020 està prevista la construcció de dos ponts 
penjants, que es faran sobre el riu de Montaup i sobre la vall del Riu. Un tindrà 
35 metres de llarg i estarà situat a 12 metres d’altura, i l’altre tindrà gairebé 600 
metres de llargada i estarà a 150 metres d’altura. 

L’església de Sant Joan de Caselles és una altra visita obligada del recorregut de 
la parròquia de Canillo. Es tracta d’un edifici romànic dels segles XI-XII amb un 
campanar d’estil llombard, considerat un dels exemples més populars d’arqui-
tectura romànica religiosa andorrana. 

Un altre dels edificis més emblemàtics de Canillo és el Santuari de Nostra 
Senyora de Meritxell. És la basílica menor on es rendeix culte a la Mare de Déu 
de Meritxell, patrona del Principat d’Andorra. Està integrada en la Ruta Mariana.
El Palau de Gel d’Andorra, que té una superfície de més de 8.000 m2 i una pista 
de gel de dimensions olímpiques, també forma part de la llista dels indrets més 
representatius de Canillo.  

Si t’interessa el turisme de neu i muntanya, el Govern d’Andorra, el Comú de 
Canillo i l’Organització Mundial del Turisme et convidem a acompanyar-nos. 

No t’ho perdis! 


