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“Mountainlikers:
una nova mirada
cap al futur”
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Des dels seus inicis, el Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya s’ha
situat com el punt de trobada de referència del sector turístic de neu i
muntanya durant els darrers vint anys.
Totes les edicions han estat especials, però aquesta encara ho és més: després
del trasbals que ha patit el sector, la implicació de tots els actors que en formen
part és essencial per recuperar i reactivar el turisme als territoris de muntanya.
Cal que aquesta col·laboració, imprescindible per a la reactivació, es basi en
una nova mirada positiva i orientada cap al futur.
Per això, l’onzena edició del Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya,
que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de març del 2022 a Andorra, se celebrarà sota
el títol ‘Mountainlikers: una nova mirada cap al futur’, per fer referència a
aquesta nova perspectiva optimista que ha de permetre la transformació del
turisme en el nou escenari. Aquest any la parròquia amfitriona serà Canillo, un
referent en l’organització d’esdeveniments esportius a escala internacional,
com la Copa del món d’esquí alpí. Gràcies al seu entorn inigualable,
Grandvalira, i, en particular, els sectors de Soldeu, el Tarter i el Forn, ha
esdevingut un paradís per als apassionats dels esports d’hivern i de muntanya.
Noves perspectives de futur per al sector turístic
Durant dos dies, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella comptarà amb
professionals de referència del sector a escala internacional, que, a partir de
sessions de treball, conferències, taules rodones i debats, aportaran una
mirada transversal sobre el futur del turisme.
A més d’accelerar tendències com la digitalització i la demanda de noves
experiències més locals, autèntiques i sostenibles, la pandèmia ha posat en
relleu la necessitat d’entendre el nou turista, de preservar els recursos i
d’innovar. Totes aquestes qüestions, entre d’altres, es tractaran en aquesta
onzena edició dedicada a l’escenari de la recuperació del sector.
Si ets un professional del sector o t’interessa el turisme i vols conèixer les claus
del turisme de muntanya del futur, t’esperem al Congrés Mundial de Turisme de
Neu i Muntanya, el 23, 24 i 25 de març del 2022, a Andorra.
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