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1. INTRODUCCIÓ 

 
L’11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya tindrà lloc al Centre de Congressos 

d'Andorra la Vella (Andorra) de l’11 al 13 de març del 2020. La parròquia amfitriona és Canillo. 

 

Aquesta nota informativa proporciona detalls sobre els aspectes administratius i logístics, 

juntament amb una altra informació rellevant relacionada amb la vostra participació en l’11è 

Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya. Aquesta nota informativa està subjecta a canvis 

i s'actualitzarà. 

 

 

1.1. Lloc de l’esdeveniment 

El Congrés tindrà lloc a: 

 

CENTRE DE CONGRESSOS D’ANDORRA LA VELLA  

Plaça del Poble, s/n. AD500 Andorra la Vella 

+376 730 005 

https://www.turismeandorralavella.com/es/turismo-mice/ 

 https://goo.gl/maps/syw5uTiHJNQUSagW9 

 

1.2. Resum de la conferència 

•  Títol: 11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya 

•  Dates: 11-13 de març del 2020 

•  Lloc de celebració: Centre de Congressos d'Andorra la Vella 

•  Amfitrió: Comú de Canillo · Andorra 

• Organitzadors: Govern d'Andorra i Organització Mundial del Turisme (OMT) 

• Participants: aproximadament 300 participants, incloent-hi funcionaris governamentals 

d'administracions/organismes nacionals de turisme, autoritats regionals i locals, OGD, 

membres afiliats de l'OMT i representants del sector privat, empreses d'infraestructures 

turístiques i el sector acadèmic 

• Idiomes del Congrés: català, castellà, francès i anglès 

• Lloc web oficial de la conferència: www.mountainlikers.com 
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1.3. ANDORRA 

 

 

Amb més de mil anys d'història, Andorra està situada en ple centre dels Pirineus, entre França i 
Espanya. Compta amb una població de 78.000 habitants, distribuïts en set parròquies: Canillo, 
Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. 
 
El país ocupa una superfície de 468 km2 i el seu territori és muntanyós, amb 72 pics que superen 
els 2.000 m d'altitud. El més alt és el de Comapedrosa (2.942 m) i el punt més baix es troba a la 
frontera hispanoandorrana (840 m). 
 
A l'hivern, gràcies a les nevades generoses, Andorra suposa la delícia dels esquiadors i representa 
un dels recursos turístics més importants. S'ofereix una infinitat d'activitats, entre les quals hi ha 
303 quilòmetres de pistes d'esquí (Grandvalira i Vallnord), que es complementen amb el múixing, 
les raquetes de neu, l’snow snake, els quads sobre gel, la conducció de motos de neu, el patinatge 
sobre gel al Palau de Gel (Canillo) i les activitats de Naturlàndia, entre moltes més. 
 
La riquesa del seu medi natural converteix el Principat d'Andorra en un lloc ideal per gaudir de la 
natura. Compta amb la Vall del Madriu-Perafita-Claror, de 4.247 ha, espai declarat patrimoni de la 
humanitat per la Unesco en la categoria de paisatge cultural. També té dos parcs naturals: el parc 
natural de la Vall de Sorteny (1.080 ha) i el parc natural comunal de les Valls del Comapedrosa 
(1.542,6 ha). 
 
Un altre dels atractius turístics és el centre termolúdic Caldea-Inúu, el més gran del sud d'Europa, 
creat per relaxar-se i divertir-se en benefici de la salut. 
 
Andorra, per la seva llarga tradició com a destinació turística, té una infraestructura hotelera molt 
àmplia, amb més de 47.000 llits turístics (173 hotels amb 27.000 llits i 2.700 habitatges d’ús turístic, 
que representen 14.000 llits). 
 
El comerç a Andorra és conegut arreu del món per la varietat increïble de productes en sectors 
com la joieria, l'òptica, l'esport i la perfumeria. A més, el règim fiscal privilegiat permet als visitants 
gaudir d'uns preus molt competitius. 
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Des de fa uns anys, Andorra treballa perquè la seva gastronomia obtingui el reconeixement que 
es mereix, ja sigui mitjançant una cuina gastronòmica típica, que permet conèixer les especialitats 
de la terra, o a través de la cuina internacional. 
 
 
Més sobre el país:  

 

• Hivern: https://www.youtube.com/watch?v=WltpwnG0IUY 

• Naturalesa: https://youtu.be/7F3dpX77QME 

• Gastronomia: https://youtu.be/7oeb7Uq3VgY 

• Ciclisme: https://youtu.be/K9yNSOO5X08 

• Turisme actiu: https://youtu.be/6jT12qbNusc 

• País: https://youtu.be/06rjQfHwhy8 

• Romànic: https://youtu.be/rxY-6yECruQ 

 
1.4 Informació de contacte 

 

OMT Secretaria Tècnica del Congrés 

 
Sra. María Soledad Gaido 
Especialista en projectes i esdeveniments 
Intel·ligència de mercat turístic i 
competitivitat 
 

 : +34 915 678 138 

Adreça electrònica: mgaido@unwto.org  

 
Sra. Meritxell Duró  
Secretaria Tècnica del Congrés 
 

 +376 827 682 
Fax: +376 864 668 
info@mountainlikers.com 
www.mountainlikers.com 
 

 

2. PARTICIPACIÓ 

 

2.1. Respostes a les invitacions  

Es prega als participants que confirmin l’assistència i que es registrin en línia al lloc web oficial de 
Congrés, a l'enllaç Inscripcions, al més aviat possible i com a molt tard el 20 de febrer del 2020. 
 

 

2.2. Inscripcions  i distintius d’identificació 

La participació en el Congrés és gratuïta per als e stats membres de l'OMT (en particular, les 

administracions nacionals de turisme i les oficines  nacionals de turisme) i els membres 

afiliats,  però el registre és obligatori.  Aquests participants han de sol·licitar el seu codi d'invitació 

a mgaido@unwto.org per poder registrar-se en línia de forma gratuïta. 

 

Els participants podran recollir els seus distintius d'identificació en el taulell d'inscripció al Centre 

de Congressos d'Andorra la Vella, en la data i l’horari següents: 

 

Dimecres 11 de març del 2020: 8-9.30 a.m. 
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Se sol·licita a tots els participants que facin servir els seus distintius d'identificació durant el 

Congrés, així com en els esdeveniments socials. 

 

2.3. Formalitats d’entrada  

Atès que els participants han d'entrar a Andorra per França o Espanya, els ciutadans dels estats 

que necessiten un visat per entrar a la Unió Europea han d'obtenir un visat Schengen 

multientrada/multisortida per poder viatjar a Andorra i tornar al seu país. Les persones interessades 

poden obtenir el visat a les missions diplomàtiques o consulars corresponents. 

 

Es prega als delegats que obtinguin el seu visat abans de viatjar per evitar qualsevol dificultat que 

pugui sorgir en els llocs fronterers tant d'Espanya com de França. 

 

En absència d'una representació diplomàtica espanyola o francesa en els seus països, es prega 

als delegats que acudeixin a qualsevol missió diplomàtica o consular d'altres signataris del Tractat 

Schengen en els seus països d'origen per obtenir un visat Schengen. 

 

Per a més informació, visiteu el lloc web del Ministeri d'Afers Exteriors d'Andorra: 

https://www.exteriors.ad/es. 

 

3. ARRIBADES I SORTIDES  

 

3.1. Per aire 

Andorra no disposa d'aeroports dins del seu territori, però en un radi de 200 km hi ha diversos 
aeroports internacionals: Tolosa-Blagnac (TLS), Carcassona (CCF), Girona-Costa Brava (GRO), 
Barcelona-El Prat (BCN) i Reus (REU). 

https://visitandorra.com/ca/informacio-per-al-visitant/com-arribar-a-andorra/ 

https://visitandorra.com/ca/informacio-per-al-visitant/com-arribar-a-andorra/anar-en-
avio/ 
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Els participants que vinguin amb avió poden volar a Barcelona (Espanya) –un trajecte en cotxe 

d'unes 2 hores fins a Andorra la Vella– o a Tolosa (França) –unes 2 hores i 30 minuts de trajecte.  

Moltes rutes internacionals connecten les dos ciutats amb diverses destinacions a tot el món. Des 

de tots dos aeroports és possible accedir a Andorra per carretera, bé en vehicle privat o amb 

transport públic (línies regulars d'autobús). Trobareu més informació en l’enllaç següent: 

https://www.busandorra.com/. 

 

 

El 2015 es va inaugurar l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell, a la província de Lleida (Espanya), 

situat a 20 km d'Andorra (uns 20 minuts en cotxe): http://www.aeroportandorralaseu.cat/.  

L'empresa TSA ofereix l'opció d’aerotaxi per a vols privats.  Per consultar les tarifes truqueu, si us 

plau, al telèfon + 376 324 652 o escriviu a l’adreça electrònica tsa@tsa.ad, o bé consulteu el web 

http://www.tsa.ad/. 

 

3.2. Per carretera 

Des de Barcelona, es passa pels túnels de Vallvidrera en direcció Manresa, el túnel del Cadí i la 
Seu d'Urgell fins a arribar a Andorra. La durada del trajecte és d'unes 2 hores. 
 
Com a ruta alternativa sense peatge es pot anar per l'autovia A2 en direcció a Cervera-Lleida, 
passant per Guissona, Ponts i la Seu d'Urgell. La durada del trajecte és de 2 hores i 30 minuts. 
 
Des de Tolosa s'accedeix a Andorra per l'autopista A61 en direcció a Montpeller-Foix, per la 
sortida de la nacional RN-20, en direcció al Pas de la Casa.  La durada del trajecte és de 2 hores 
i 30 minuts. 
   
https://visitandorra.com/ca/informacio-per-al-visitant/com-arribar-a-andorra/anar-en-cotxe/ 

 

 

3.3. Accés en autobús 

Dos companyies d'autobús ofereixen el trajecte des dels aeroports del Prat a Barcelona 
(Espanya) i Tolosa-Blagnac (França) fins a Andorra. 
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Horaris i tarifes: els quadres que es mostren a continuació donen una idea de les tarifes i els 
horaris (consulteu al web les possibles actualitzacions d'horari). 
 

  

 
 

• Aeroport de Barcelona – Estació d’Autobusos 
Andorra ↔ Estació d’Autobusos d’Andorra – 
Aeroport de Barcelona  

• Durada aproximada del trajecte: 3 hores i 30 minuts 
• Parades en terminals 1 i 2 de l’Aeroport de Barcelona 

(consulteu l’horari segons terminal) 

• Arribada única a l’estació d’autobusos d’Andorra 

• Tarifa general: 56 € i/v* 
 

 

• Aeroport de Barcelona – Estació d’Autobusos 
Andorra ↔ Estació d’Autobusos d’Andorra – 
Aeroport de Barcelona  

• Durada aproximada del trajecte: 3 hores i 30 minuts  
• Parades a les terminals 1 i 2 de l’Aeroport de 

Barcelona i a l’estació de ferrocarril de Sants. 

• Arribada única a l’estació d’autobusos d’Andorra 

• Tarifa general: 59,00 € i/v*. 
https://www.andorradirectbus.es/ca 
 
https://www.andorradirectbus.es/ca 
 

• Tolosa – Andorra –Tolosa 

• Aeroport de Tolosa – Estació d’Autobusos d’Andorra 
↔ Estació d’Autobusos d’Andorra – Aeroport de 
Tolosa  

• Durada aproximada del trajecte: 3 hores i 30 minuts 

• Tarifa: 64 € i/v*. 
Andorrabybus pot arribar fins a l’hotel (petit  
suplement) 
https://www.andorrabybus.com/ca/horaris-i-
tarifes 

 

Més informació: tel. (+376) 803 789  
Web: www.andorrabybus.com 

Més informació: tel. (+376) 805 151 
Web: www.andorradirectbus.es 

* Si us plau, consulteu les tarifes i horaris orientatius. 
 

 

3.4. Trasllats Aeroports-Andorra  

La Secretaria Tècnica del Congrés a Andorra pot reservar, previ pagament, un trasllat directe de 
l'aeroport fins a Andorra. 

Per reservar i consultar la tarifa d'aquest servei, es prega als delegats que es posin en contacte 
amb la Secretaria Tècnica de l'organització (dades de contacte a l'apartat 1.4 d’aquesta nota), 
indicant les seves dades d'arribada, sortida i allotjament escollit. 

 

3.5. Transport local 

Es proporcionarà transport local als participants l’11 i el 13 de març del 2020, d'acord amb el 

calendari següent:* 
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Dia 1 (dimecres 11 de març) 

- Trasllat a la visita tècnica des de la parada davant de l'edifici del Govern d'Andorra (c/ Prat de la 

Creu, 62-64) i retorn. 

* Es proporcionarà un horari detallat dels serveis de transport en el moment oportú. 

 

Dia 3 (divendres 13 de març) 

- Trasllat a la visita tècnica des de la parada davant de l’edifici del Govern d’Andorra (c/ Prat de la 

Creu, 62-64) i retorn. 

 

* Es proporcionarà un horari detallat dels serveis de transport en el moment oportú. 

 

4. PROGRAMA 

 

4. 1. Programa del Congrés  

El programa provisional del Congrés s'estén al llarg de dos dies amb quatre sessions tècniques i 

diverses presentacions temàtiques els dies 11 i 12 de març. 

 

La inauguració tindrà lloc el dimecres 11 de març al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, a 

les 10 hores. 

El sopar de benvinguda  s'oferirà el dimecres 11 de març, a Canillo (lloc per determinar), a les 

20.30 hores. 

El dia 13 de març s'organitzarà una visita tècnica i visites culturals . 

D'altra banda, la cloenda  tindrà lloc el dijous 12 de març a la mateixa sala del Centre de 

Congressos d'Andorra la Vella, a les 18 hores, aproximadament. 

 

Podreu trobar informació detallada sobre els ponents de les sessions i les seves biografies al lloc 

web del Congrés: www.mountainlikers.com.  

 

4. 2. Idiomes de treball 

 

Els idiomes de treball del Congrés són el català, el castellà, el francès i l'anglès. Es facilitarà un 

servei d'interpretació simultània de les presentacions en aquests idiomes. A l'entrada de la sala, 

es distribuiran els auriculars, que s’hauran de tornar al final de les sessions. 

 
4.3. Programa social* 

 

Dimecres 11 de març 

20.30 h - 22.30 h: sopar de benvinguda (welcome party) (lloc per confirmar) 
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Dijous 12 de març 

18.30 h - 20.00 h: còctel de comiat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella 

* El programa social està subjecte a canvis. 

 

4.4. Visita tècnica i lúdica* 

Andorra ha organitzat una visita tècnica i visites lúdiques per al divendres 13 de març del 2020. La 
participació és gratuïta, però el nombre de places és limitat. Els participants que vulguin unir-s’hi 
s'han de registrar en línia a www.mountainlikers.com, en l'apartat Visita tècnica. La data límit per 
al registre és el 20 de febrer del 2020. Les sol·licituds s'assignaran per ordre de registre. 

* El programa de les visites tècniques i lúdiques està subjecte a canvis. Per a més informació sobre 
les activitats, consulteu www.mountainlikers.com. 

5. ALLOJAMENT 

 

5.1. Reserves d’hotel  

La Secretaria Tècnica del Congrés ha negociat tarifes especials amb els hotels per als participants 
en l'11è Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya. 

Demanem als participants que facin la reserva directament en un dels hotels que figuren a la llista 
del lloc web www.mountainlikers.com, a tot estirar el 20 de febrer del 2020. Les tarifes especials 
dels hotels oficials són aplicables només durant les dates de la Conferència. 

5.2. Hotels recomanats    

En l’enllaç següent trobareu els hotels recomanats:  

https://mountainlikers.com/hotels/hotels.pdf 

No dubteu a consultar els procediments específics referents als horaris d'arribades anticipades i 
sortides tardanes, així com les condicions de cancel·lació o canvis. La Secretaria del Congrés no és 
responsable de les reserves d'allotjament dels participants. 

 

Per a informació complementària sobre allotjaments, contacteu, si us plau, amb la Secretaria 

Tècnica (apartat 1.4). 

 

6. INFORMACIÓ GENERAL 

 

6.1. Clima 

Andorra gaudeix d'un clima d'alta muntanya amb influències mediterrànies. Les temperatures són 

fredes a l'hivern i suaus a l'estiu, i s’hi produeixen variacions elevades segons l'altitud i l'orientació. 

A Andorra hi ha un percentatge molt alt de dies assolellats i el clima és sec. La mitjana de les 

mínimes anuals és de 4 ºC i la de les màximes és de 16 °C. Al mes de març, l'oscil·lació tèrmica 
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durant el dia és acusada, amb temperatures mínimes de 0 ºC als matins i a les nits, i es pot  arribar 

a 12 ºC a les hores centrals del dia. 

Per a més informació sobre la previsió meteorològica, visiteu el lloc següent: www.meteo.ad. 

 

6.2. Hora local 

 

Andorra té una hora d'avançament respecte a l'hora de Greenwich (GMT + 1). 

 

6.3. Idioma oficial  

L'idioma oficial és el català.  

L'espanyol i el francès són idiomes d'ús corrent també al Principat. 

 

6.4. Moneda 

La moneda d'ús corrent a Andorra és l'euro.  

Qualsevol entitat bancària disposarà de canvi de monedes i de caixers automàtics disponibles les 

24 hores. Les targetes de crèdit internacionals com Visa, Mastercard i American Express, entre 

d'altres, són acceptades. 

 

6.5. Bancs i canvi   

L'horari habitual d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 17 hores. Molts estan oberts 

al migdia, tot i que tanquen els caps de setmana. No obstant això, us aconsellem visitar el web de 

cada entitat per conèixer amb més detall els horaris d'atenció al públic. 

https://visitandorra.com/es/informacion-para-el-visitante/antes-de-venir/bancos-y-cambio-de-
moneda/ 

 

6.6.  Horari comercial   

Les més de 2.000 botigues del Principat obren cada dia (fins i tot els diumenges). L'horari comercial 

generalment és de les 10 a les 20 hores, i els dissabtes fins a les 21 hores. 

 

6.7. Electricitat  

El corrent elèctric és de 220-240 volts / 50 cicles. Els endolls són de tipus C 
i F (estàndard europeu). És possible que necessiteu adaptadors i 
convertidors si viatgeu des de països en què es fan servir 110 V o un altre 
tipus d'endoll. 

 

6.8. Trucades telefòniques locals i internacionals 

El prefix internacional d'Andorra és el 376. La majoria dels telèfons mòbils estrangers funcionen a 

Andorra. És possible adquirir targetes telefòniques de prepagament a través del proveïdor Andorra 

Telecom. 
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Andorra Telecom 

C. Prat de la Creu, 2, AD500 Andorra la Vella 

 

Targeta Mobiland Clic de prepagament inicial de 30 €, amb 30 € de saldo. Recàrregues de saldo 

addicionals de 15 €, 30 € i 60 €. 

https://www.andorratelecom.ad/particulars/telefonia-mobil/forfets-mobiland/prepagament 

 

6.9. Andorra Wi-Fi 

Hi ha la xarxa Andorra Wi-Fi amb les modalitats gratuïta i de pagament. Per poder utilitzar-la, 

l'usuari ha de registrar-se. 

La connexió wifi gratuïta  estarà disponible a les instal·lacions del Centre de Congressos 

d'Andorra la Vella durant els dies del Congrés. 

Andorra Wi-Fi és la xarxa wifi pública d'Andorra Telecom en les dos avingudes comercials 

principals d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i altres punts d'interès: 

https://visitandorra.com/ca/llocs-i-serveis/punt-wi-fi-andorra-telecom/ 

 

Connexió a Internet:  com es pot comprar connexió a Internet? 

http://www.andorratelecom.ad/web/guest/andorra-wifi 

 

6.10. Informació turística 

Per a més informació us preguem que consulteu el web www.visitandorra.com o el web de Turisme 
de Canillo: http://ca.vdc.ad/. 

 

6.11. Telèfons d’interès  

Policia d’Andorra     110 

Bombers        112 

 


