La fira de busseig més veterana:

XX Mediterranean Diving Show – 15, 16 i 17 de febrer de 2019
 130 expositors en 8.300 metres quadrats
d’exposició
 Reforç de la presència internacional: França,
Portugal, Maldives, Itàlia, Mèxic, Anglaterra,
Indonèsia , EUA i Moçambic
 Estrena de la Passarel·la MD Show per on
desfilen les tendències de grans marques
 Gran varietat d’activitats: conferències,
baptismes, demostracions d’apnea, tallers,
projeccions..

Fira de Cornellà acull una nova edició del mític Saló de la Immersió dedicat de forma
monogràfica al submarinisme. El Mediterranean Diving Show commemora enguany el seu vintè
aniversari. Aquesta és la cita més veterana del país consagrada al món de les activitats
subaquàtiques, arrelada al nostre territori i posicionada en la primera línia quant a fires de
busseig en Europa. Les xifres l’avalen: vint anys evolucionant de forma paral·lela a un sector
que gaudeix d’una bona salut, 130 expositors amb un alt grau de fidelitat per part de grans
marques, ubicada en la zona on s’emeten un major número de llicències federatives del país,
increment d`expositors internacionals procedents d’un total de nou països... Tot fa del
Mediterranean Diving Show 2019 un gran aparador per a professionals, esportistes i aficionats
del món submarí.
La fira obre les seves portes divendres i dissabte de 10 a 21h i diumenge de 10h a 17h. Un any
més es cobreix la totalitat de la superfície expositiva amb 8.300 metres quadrats que alberguen
una interessant oferta: grans marques, fabricants, distribuïdors, centres i escoles de
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submarinisme, agències de viatge especialitzades, didàctiques, nàutiques, organitzacions,
federacions, representació d’equips de salvament subaquàtic, embarcacions, etc. Els expositors
presenten les darreres tendències quant a equips per a submergir-se des del nivell de principiant
fins a professional, per bussejar en qualsevol fons marí i temperatura, neoprens, aletes, ulleres,
botelles d’oxigen, reguladors, rellotges, les darreres generacions quant a equips de captació
d’imatge subaquàtica, les capses estanca més innovadores, les destinacions més buscades, els
fons marins més emblemàtics, els viatges més aventurers pels que volen arriscar, les
destinacions més familiars per bussejar en família, els creuers més atractius... Tot en Fira de
Cornellà que es converteix durant tres dies en lloc de trobada del busseig.
La nova edició de la fira compta amb el recolzament de grans marques. Cressi presenta en el
seu estand les línies Atelier i Specialized al complet, els seus nous ordinadors i manòmetre
digital, la nova col·lecció de neoprens i jaquets, reguladors, màscares i el tub Omega Ultra dry.
Beuchat presenta les seves novetats com a fabricant de material de busseig, activitats
aquàtiques i pesca submarina. Suunto s’estrena en la fira, una firma situada en l’avantguarda de
la innovació en ordinadors resistents a qualsevol aventura submarina. Garmin porta els seus
productes líders en navegació i automoció. De Profundis mostra els nous scooters Suex, nous
neoprens secs Bare, noves aletes i focus Dive Rite. Freatic torna distribuint XDEEP, SANTI,
SEAYA i SUEX entre altres productes amb ofertes molt interessants. OMS Ibérica, distribuïdors
per a Espanya i Portugal, presenta les novetats per a busseig recreatiu i tècnic: ales, plaques,
aletes de neoprè o cautxú, carretes, màscares i molt més. PADI, també torna al MD Show, amb
més de cinquanta anys d’experiència formant bussejadors oferint capacitació i oportunitat per a
tots aquells que busquen gaudir i explorar i protegir de forma segura els oceans del nostre
planeta, llacs i vies navegables.
Busseig com a motor econòmic
Els centres de busseig i les agències de viatge especialitzades donen a conèixer al públic visitant
les destinacions més atractives com les experiències que ofereixen els fons marins de llocs com
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Mèxic, Açores, Maldives, Mar Rojo, Filipines... o fins i tot més properes com el món submarí de
Canàries, Balears, Costa Brava, etc. Precisament, les agències de viatge especialitzades i les
oficines de turisme representades en la fira constaten cada any l’estreta relació que es dona
entre el busseig i l’activitat turística amb un impacte positiu en l’economia del territori. Per
corroborar-ho serveixen les dades que aporta el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya hi ha 236 centres d’immersió autoritzats.
Es calcula que els centres que funcionen com a empreses facturen uns 20 milions d’euros a
l’any, La despesa mitjana del turisme lligat al busseig és d’uns cent milions d’euros a l’any, dels
quals, el 20% es gasten al centre d’immersió (cursos, lloguer d’equips, sortides...) i el 80%
restant correspon a d’altres serveis relacionats amb pernoctacions, restauracions, comerç i altres
activitats de lleure, sent un motor econòmic per a les zones on es practiquen.
Una fira viva i dinàmica
L’oferta d’enguany es configura amb tot un programa d’activitats que complementen la superfície
expositiva. La principal novetat és la Passarel·la MDiving Show amb doble sessió dissabte a
les 19.30h i diumenge a les 12h del migdia. L’equip de models presenta per a Freatic la seva
col·lecció 2019 de la marca Santi amb materials de qualitat en vestits secs, combinacions
interiors tèrmiques, roba afterdive i complements. Per la seva banda, Beuchat mostra la seva
proposta en vestits secs i semi secs amb cremallera pectoral, el nou vestit Focea Confort 6, el
nou Alize, el vestit Zento d’apnea llis exterior, la línia per a aigües fredes i per a aigües càlides.
De Profundis exhibeix el nou vestit X-Mission Evolution de Bare, sec d’alta gamma que ha
guanyat el premi al millor vestit sec de l’any a la fira Boot d’Alemanya, els vestits Evoke i Nixie
Ultra de Bare per a dona, la nova gamma d’accessoris Ultrawarmth de Bare com guants, botes i
armilles amb tecnologia infraroja, entre altres novetats. Cressi també participa en la passarel·la
presentant els vestits de neoprè i vestits secs, entre altres innovacions de la marca.
Altra de les novetats és la configuració de la Zona de Projeccions / Zona Show on es passaran
de forma continuada documentals i pel·lícules de prestigi (veure el programa d’activitats) com el
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documental “La evolución del cine submarino” de Manel Gil que va guanyar al novembre passat
la Barandilla de Bronce en el 42 Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastian 2018.
A la 'Zona Show' també s'estrenarà la projecció resultant dels millors vídeos submarins
participants en l'edició 2018 del concurs de caràcter internacional FOTOVIDEOSUB amb un alt
valor pedagògic i com a element de promoció del submarinisme i foment de la protecció del medi
marí. L'organització de FOTOVIDEOSUB aprofita la fira per presentar l'edició 2019 dels
concursos de vídeo submarí i fotografia submarina.
L'atenció del visitant també es concentra al llarg dels tres dies a la piscina climatitzada
instal·lada a l'interior del recinte firal. Els majors de 8 anys poden realitzar la seva primera
immersió guiats per instructors professionals que els fan entrega del certificat del seu primer
bateig. Dissabte a les 17h i diumenge a les 12,30h la piscina és escenari d'una demostració
d'apnea estàtica a càrrec de Miguel Lozano, doble subcampió del món en dos de les tres
disciplines de profunditat (pes constant sense aletes i immersió lliure) . Dissabte a les 18h i el
diumenge a partir de les 10,30h la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques realitzen
activitats d'apnea a la piscina enfocada, sobretot, als més petits.
Recordem que forma paral·lela al Mediterranean Diving Show es celebra cada any les Jornades
Tècniques Professionals. Conferències, presentacions i taules rodones que converteixen
l'espai en un lloc de reflexió sobre el present i el futur del sector. Destaquen conferències amb
títols com “Los orígenes de la arqueología subacuática en la Patagonia”, “El proyecto Hira, de
Dan: la cultura de la seguridad en el buceo”, “Cámaras sin espejo en fotografía”, “Tratando con
tiburones”, etc. També destaquem la participació de Miquel Sunyer impulsor de les Vies Braves i
autor del llibre “48 brazadas” que narra els límits de la resistència en el mar i que ens apropa a
aquest home nedador i aventurer.
Durant aquests tres dies, el Mediterranean Diving Show és la capital de busseig sent lloc de
trobada de professionals, esportistes i aficionats de les activitats subaquàtiques.
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