DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES

Dilluns 11 de desembre
Auditori Nacional d’Andorra, 21 h

Foto: “Zig-zag” de Tony Lara (premi especial fotografia d’esquí 5è Concurs de fotografia digital “L’Andorra dels paisatges”)

Les muntanyes representen el 22% de la superfície de la
Terra i són l’espai vital d’uns 915 milions de persones, un
13% de la població total del planeta. Alhora, són ecosistemes clau pel que fa a recursos naturals i serveis ecosistèmics: són font d’energia, aliments i matèries primeres, al
mateix temps que són essencials per a la conservació de la
biodiversitat i per a l’equilibri ecològic dels cicles de l’aigua
i dels nutrients i per a la regulació del clima.
En les darreres dècades, les zones de muntanya han experimentat un increment important de les activitats turístiques
i de lleure, fins a representar avui en dia entre el 15% i el
20% del volum del turisme mundial. Cada cop són més les
persones que accedeixen a les muntanyes en temps de
lleure o de viatge o per practicar múltiples modalitats esportives, caminant, corrent, escalant, esquiant; sols, en grup o en
esdeveniments, i per descomptat, amb durades i en condicions meteorològiques diferents: de dia, de nit, amb pernoctació o sense, i durant les quatre estacions de l’any i per
zones cada cop més extremes i remotes.

Organitza:

El resultat d’aquest boom de les activitats a l’aire lliure ha
estat una progressiva pèrdua de la qualitat ambiental de les
zones de muntanya, que es fa especialment palesa en
aquells indrets amb més freqüentació i en aquells que alberguen ecosistemes més fràgils.
Davant d’aquesta situació, cada cop són més les persones,
entitats i administracions que treballen activament per compatibilitzar l’activitat esportiva i turística i la conservació de
les muntanyes. És el cas de la cursa d’esquí de muntanya
de la Font Blanca a Andorra, la primera cursa del circuit
mundial d’aquest esport a ser neutra en emissions de carboni i un referent en el conjunt d’esdeveniments esportius per
la seva política ambiental.
Així, en el Dia mundial de les muntanyes 2017, i dintre de la
celebració global de l’Any internacional del turisme sostenible, us convidem a conèixer aquesta i altres iniciatives que
es porten a terme al país per millorar la sostenibilitat de les
activitats esportives a la muntanya.
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