
Organització Mundial del Turisme (OMT) - Principat d’Andorra 
V Congrés Mundial del Turisme de Neu i Muntanya 
 
 

El canvi climàtic i el futur del turisme de 
muntanya 
 
 
Dijous, 27 de març de 2008 
 
Introducció 
 
Quina és la postura política dels governs pel que fa al canvi 
climàtic?  
 
9.00-11.00 h 
 
La política del turisme del Principat davant el fenomen de l’escalfament de la Terra: 

quina estratègia de desenvolupament cal seguir? 

M. I. Sr. Ministre de Turisme 

Hble. Sr. Cònsol Major d’Encamp 

 

El canvi climàtic i el desenvolupament del turisme de muntanya: quina és la situació 

després de la Conferència de Bali?  

Sr. Francesco Frangialli, secretari general de l’Organització Mundial del Turisme 

(UNWTO) 

 

Probabilitat i adaptació 
 
Primer debat: Quines repercussions té el canvi climàtic en el 

turisme de muntanya? 

 
11.30-13.00 h 
 

El canvi climàtic: quines repercussions té aquest fenomen mundial en el turisme de 

muntanya d’estiu i d’hivern? 
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Prof.daniel Scott, Jackie Dawsont, Universitat de Waterloo, expert grup unwto/wmo, 

waterloo (Canadà). 

 

El canvi climàtic: quines son les oportunitats i els perills pel turisme en general i per 

las regions de muntanya en particular?  

Sr. Jean Paul Ceron, CRIDEAU, Universitat de Limoges (França). 

 

Debat amb la sala 

 

Segon debat: Com podem adaptar-nos als efectes de l’escalfament 
global? 

 

15.00-16.30 h 
 

Els efectes del canvi climàtic als Alps: com podem adaptar el turisme d’hivern i 

afrontar els perills naturals? Quines són les previsions per als Alps?  

Sr. Shardual Agrawala, economista i cap de la Divisió de Medi Ambient de l’OCDE, 

París (França). 

 

 

L’adaptació al canvi climàtic: quin futur els espera a les estacions de muntanya 

d’Amèrica Llatina?  

Sr. Enrique Meyer, secretari d’Estat de Turisme, Buenos Aires (Argentina) 

  

Debat amb la sala 

 
Creixement i desenvolupament 
 

Tercer debat: Es poden crear noves estacions d’hivern a les 

estacions existents sota l’amenaça del canvi climàtic?  

 
17.00-18.30 h 
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La creació de noves estacions d’esquí sota l’amenaça del canvi climàtic: l’exemple 

de Bansko a Bulgària 

Dr. Mila Andreeva,experta, Federació d’Esquí de Bulgària, Sofia (Bulgària). 

 
El canvi climàtic i el futur desenvolupament de l’esquí a l’Himàlaia: quines 

perspectives hi ha? 

Sr. Amitabh Sharma, Jr., director general de Ski Himalaya, Nova Delhi (Índia) 

 

Debat amb la sala 

 
Divendres, 28 de març de 2008 
 

Quart debat: Quines conseqüències té el canvi climàtic en els grans 

esdeveniments esportius d’hivern?  

 
09.00-10.30 h 
El campionat d’esquí de Garmisch-Partenkirchen el 2011: el problema de la garantia 

de la neu. 

Prof. Ralf Roth, Universitat alemana de l’esport, Colonia (Allemania). 

 
El canvi climàtic i les grans manifestacions esportives d’hivern. Els esports de 

lliscament podran encara desenvolupar-se en el futur? 

Dr. Josef Zenhäusern, International Ski Federation (FIS), expert UNWTO, Bürchen, 

Valais (Suïssa).   

 
Debat amb la sala 

 

Eficiència energètica i mitigació de la contaminació 

 

Cinquè debat: La innovació pot reduir els costos de reparació? 
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11.00-13.00 h 
 

El progrés tècnic en la indústria de les instal·lacions i els equips en els esports 

d’hivern: l’optimització dels dominis, la producció d’energia 

Sr. Sergio Blengini, vicepresident de l’Associació Nacional Italiana de Telefèrics, 

Aosta (Itàlia) 

 

 

Neu, geleres i permafrost:: canvis dins el medi ambient alpí i les conseqüències per 

la infrastructura de la alta muntanya. Exemples de la regió Andermatt-Gotthard, a 

Suïssa.  

Dr. Marcia Phillips, Director Permafrost, Snow and Climate, Institut Federal de Neu i 

Allaus, Davos (Suïssa). 
 

 

Debat amb la sala 

 

Sisè debat: Les estacions d’esquí el 2020: com afrontaran el futur? 

 
15.00-17.00 h 
 

Taula rodona amb els representants de la Federació Internacional de les 

Associacions Nacionals de les Empreses de Telefèrics (FIANET) 
M. Ingo Karl, President of Fianet, Austria 

M. Hoehener, Austria 

M. Laurent Reynaud, France  

  
Moderador i animador: 

Prof. Luigi Gaido, president de l’IRE (Institut de Recerca Econòmica), Torí (Itàlia) 
 
 

17.00-18.30 h 
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Del canvi climàtic al canvi social: imaginem com es viurà a la 
muntanya el 2020! 
Premi del Congrés. Participants: instituts d’Andorra 

Presentació del projecte guanyador 

 

Dissabte, 29 de març de 2008 
09.30-11.30 h 
 
 
Conclusions  
 
 

Prof. Peter Keller, director de l’Institut de Turisme, Universitat de Lausana, i cap del 
Servei de Turisme de Suïssa, Lausana (Suïssa) 
 
 
Debat general 
 
Discurs de comiat i transferència del relleu al Comú d’Ordino com a seu del VI 
Congrés. 
 
Les autoritats d’Andorra 


