Govern d‘Andorra
Ministeri de Medi Ambient i
Turisme

Organització Mundial
del Turisme

PROGRAMA PRIMER CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME DE NEU I DELS
ESPORTS D’HIVERN
Escaldes-Engordany / Encamp (patrocinador)
16-18 d'abril del 1998
PROGRAMA DE TEMES I ACTIVITATS PREVISTES
Dijous, 16 d'abril del 1998
Arribada durant tot el dia
18.00 h

Cerimònia inaugural a càrrec del cap de Govern d’Andorra, la cònsol major
d’Escaldes-Engordany, el secretari general de l’OMT, el ministre de Medi
Ambient i Turisme d’Andorra i altres personalitats.

18.30 h

Introducció: objectius del congrés i exposició de l’estudi de base
(estudi global del turisme de neu)

20.00 h
21.00 h

Còctel de benvinguda
Sopar d’obertura a la Massana

9.00 h

10.30 – 11.00
11.00 – 13.00

13.00 – 15.00
15.00 – 16.15

Divendres, 17 d'abril del 1998
Tema 1: Situació
- Importància econòmica del turisme de neu als Alps (Àustria)
- Situació del turisme de neu als Pirineus. Andorra
- Funcionament de les estacions de neu d’Amèrica del Nord
Pausa cafè
Tema 2: Les amenaces
- Saturació del mercat. Fenòmens de saturació i de substitució
- Els canvis d’estructura. La indústria dels remuntadors mecànics i el canvi
estructural
- Els canvis climàtics i les repercussions sobre el turisme de neu
Dinar de treball
Tema 3: Perspectives
- El potencial de desenvolupament del turisme de neu a escala mundial
- Nous productes de neu: l’estació de neu del futur
- Nous productes i noves tecnologies en els esports d’hivern

16.15 – 16.45

Pausa cafè

16.45

Tema 4: Estratègies
- Creació d’un clima d’innovació i de cooperació en l’àmbit de les empreses i

les estacions de neu
- Les ofensives quant a la qualitat en les estacions de neu. El sistema TQM i

19.00
21.30

IDEF aplicat a la neu
- Els factors clau per tal que la millora de la rendibilitat de les empreses de
ginys mecànics sigui un èxit
Temps lliure
Sopar
Dissabte, 18 d'abril del 1998

9.00 h

Tema 5: Polítiques
- La promoció i el màrqueting de les regions de neu
- La revitalització de les regions tradicionals del turisme de neu
- El desenvolupament sostenible d’una regió de neu

11.00

14.00

Visita a Caldea per a congressistes i acompanyants. Recepció amb el
director, bany i dinar. Centre termolúdic del Principat d’Andorra
Dinar (congressistes i acompanyants)

16.00

Workshop. Trobada de negocis (per a aquells congressistes interessats) o
bé visita en helicòpter per les Valls

19.00

Conclusions i síntesi del I Congrés Mundial de Turisme de Neu. Debat sobre
el projecte de declaració. La declaració d’Andorra

21.0

Sopar de cloenda a Escaldes. Paraules del cap de Govern, el ministre, el
cònsol d’Escaldes-Engordany i el secretari general de l’OMT

Programa per als acompanyants. Divendres 17/04/98
9.00

Sortida de l’hotel en autocar per fer un recorregut turístic. Casa de la Vall
i la Rabassa.
11.30Tast d’especialitats gastronòmiques. La Rabassa
13.00
Dinar en una borda (restaurant típic del Principat)
16.00
Visita del romànic (la Massana, Ordino) i Casa Museu d’Areny-Plandolit

Programa per als acompanyants. Dissabte 18/04/98
11.00
14.00
16.00

Visita a Caldea
Dinar amb els congressistes
Visita en helicòpter per les Valls (en grups reduïts)

Programa per als acompanyants. Diumenge 19/04/98
Esquí i activitats de neu a les estacions d’Andorra per als congressistes i els acompanyants
que no marxin al matí. Per als acompanyants que ho desitgin també poden fer l’activitat el
divendres o el dissabte.

