
Èxit de participació a l’onzena edició del Congrés

El Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya tanca la seva onzena edició 
amb un èxit de participació, amb més de 450 persones seguint-lo de forma 
presencial i prop de 270 via online per la qual cosa prop de 700 persones de 23 
països s’han unit a aquesta edició del Congrés. Canillo ha estat la Parròquia 
amfitriona  i enguany les sessions de treball s’han celebrat al Centre de 
Congressos d’Andorra la Vella sota el títol Mountainlikers: ‘Una nova mirada cap 
al futur’.

Una trentena de ponents internacionals, entre professionals i representants 
institucionals, han abordat durant dos dies temes com la recuperació del 
turisme, la tecnologia i el bigdata per millorar l’experiència dels usuaris y la gestió 
de la demanda o el turisme d’experiències en un context en el qual la 
sostenibilitat - mediambiental, social i econòmica - és un element cada cop més 
important per als viatgers. 

Una taula rodona d’alt nivell amb representants d’Andorra, Eslovènia, Espanya, 
Grècia, Kazakhstan i Itàlia va ser la protagonista del primer dia, posant en relleu 
la reactivació del sector i el fet que el turisme de muntanya ha guanyat rellevància 
en les polítiques turístiques per les oportunitats de desenvolupament que ofereix 
per als territoris d'interior i l'augment de la demanda durant la pandèmia 
d'entorns naturals. La transformació digital, la gestió de les dades i la innovació 
son elements clau per avançar-nos a les necessitats dels turistes, aportant valor a 
les seves experiències, i a gestionar fluxos, si aprenem a aprofitar-los. 

Durant la segona jornada, que va començar amb una sessió dedicada al turisme 
gastronòmic i al consum sostenible com a elements clau del turisme del futur, es 
va posar el focus en la forma en què la pandèmia ha canviat els hàbits dels 
consumidors. Ara, els turistes tenen una major consciència ambiental que està 
augmentant la demanda de destinacions responsables. A més, els viatgers 
prioritzen cada vegada més el benestar en les seves experiències i, per això, la 
propera edició del Congrés incorporarà, a més del turisme de neu i muntanya, el 
turisme de salut i benestar com a nou eix temàtic.

Des del Govern d’Andorra, el Comú de Canillo i l’OMT volem agrair a tots els 
participants que han seguit, tan de forma presencial com virtualment,  el seu 
interès pel futur del sector. Gràcies a vosaltres, el Congrés ha tornat a ser un èxit.

La parròquia d’Encamp agafa el relleu com a amfitriona de la pròxima edició, que 
tindrà lloc l’any 2024. Us esperem de nou a la dotzena edició!

Us agrairíem ens ajudeu a avaluar  aquest esdeveniment per millorar-lo en el 
futur, omplint el formulari d'avaluació disponible en el següent enllaç: formulari 
d'avaluació.

Permeteu-nos convidar-vos a visitar el lloc web del Congress i en 
Mountainlikers.com on podrà accedir a les presentacions, vídeos, fotos i 
conclusions de l'esdeveniment en els pròxims dies.
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https://cres-enquestesonline.iea.ad:4443/online.php?pid=CONGRES_NM
https://www.unwto.org/es/11-congreso-mundial-de-turismo-de-nieve-y-montana
https://mountainlikers.com/



