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Objectius del clúster

1. Impactar al  país 
Posicionar Andorra com a referent mundial en esports a 
la muntanya

2. Impactar a l’economia
Incrementar  el %  que suposa l’esport en el PIB del país 
fins al 9%

3. Impactat a les persones
Lligat amb l’objectiu 3 de l’agenda 2030, aconseguir una 
Andorra on els ciutadans gaudeixin d’una millor salut, 
tant en la joventut com en la bellesa, fruit del foment de 
l’exercici físic i hàbits saludables, arribant a tot el conjunt 
de la població. 



Objectiu 2 del clúster: 
Impactar a l’economia 

Pla Nacional de reactivació del sector de l’esport
1. Reobertura de l’activitat

-Esportistes àFet
-Instal·lacions esportives  àFet
-Turisme esportiu àAra presentem
-Botigues  material de lloguer esportiu à 8/06/20

2. Projecte d’acompanyament  
3. Mesures de reactivació econòmica 

-Econòmiques (financeres, fiscals, ocupació) 
-Innovació (digitalització, desestacionalització, oferta)
-Foment del talent (Growth, Sportsknowledgehub)
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Proposta pla reobertura 
turisme esportiu 

Objectiu
Entregar a Turisme  i Esports, un protocol  viable 
operacionalmenti acordat per totes les entitats, 
per tal que el traslladin al Ministeri de Salut per la 
seva valoració. 

Com ho hem fet
El clúster ha coordinat el sector 
Hem creat 4 grups de treball (esdeveniments, 
turisme actiu, activitats i rocòdroms)
Els participants de cada grup juntament amb les 
recomanacions de Joel López, han acordat  un 
document  què és el pla que presentem.
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Participants



Capítol 1: Consideracions generals per a 
totes les activitats

• Elements generals
• Fases seqüencials 

Capítol 2: Mesures específiques per 
tipologia d’activitat

• Esdeveniments esportius
• Turisme actiu 
• Activitats
• Rocòdroms

Capítol 3: Preguntes a traslladar al Ministeri 
de Salut

Contingut



• Fase 1: Relaxació segons situació UCI

• Fase 2: relaxació segons situació de 
transmissió  activa

• Fase 3: fase actual. No confinament, 
transmissió baixa. 

• Fase 4: No confinament, control situació 
epidemològica. Obertura activitats 
aeròbiques de grups, d’equip, contacte i 
infantils. 

• Fase 5: Normalitat, es disposa de solució 
farmacològica. 

Fases



• Recollida de dorsal
• Zona de sortida
• Cursa
• Avituallaments cursa
• Zona arribada
• Zona pòdium
• Acompanyants i públic
• Especificacions d’algunes competicions

Esdeveniments Esportius



• Contractació i recepció dels clients
• Activitats (senderisme, vies ferrades, ...)
• Bike park
• Parc d’estiu de Grandvalira
• Activitats culturals i de benestar
• Activitats amb vehicles a motor

Turisme actiu



• Activitats d’estius de clubs i federacions
• Parc d’estiu Vallnord - Pal Arinsal
• Campus i estades esportives
• Esports col·lectius de pista

Activitats



• Circuit d’Andorra d’escalada esportiva
• Rocòdrom interior
• Escola d’escalada del club Pirinenc 
Andorrà

Rocòdroms



• Competicions esportives
• Campus
• Esports de risc

Preguntes pel Ministeri 
de Salut


