El Mediterranean Diving Show s'acomiada reforçant el
seu posicionament com a referent del sector subaquàtic
Fira de Cornellà ha tancat avui les portes després de tres intensos dies en què s'ha convertit en
la catedral del busseig per excel·lència. El Mediterranean Diving Show 2022 s'acomiada amb
una excel·lent acollida per part de visitants i expositors. Gairebé 10.000 persones han passat pel
recinte firal de Cornellà a la recerca de les novetats quant a equips, per conèixer les destinacions
més noves o per informar-se sobre cursos a escoles i centres de busseig que els permeti
explorar els fons submarins. Amb el suport incondicional de més de setanta expositors, el MD
Show ha tornat a posar de manifest la importància d'aquest sector que cada cop guanya més
adeptes i que es converteix en un revulsiu econòmic per als territoris on es practica afavorint
l'anomenada ' 'economia blava' que reconeix la importància dels mars i oceans com a motors
d'economia pel seu gran potencial per a la innovació i el creixement.
En matèria de destinacions, el públic continua buscant immersions tradicionals a Mèxic,
Maldives, Mar Roig o Indonèsia, encara que també s'ha posat de manifest el cada vegada més
creixent interès per les destinacions a la nostra costa peninsular o a les Illes Canàries i Balears.
El busseig sostenible també s'està promovent per conscienciar aficionats, esportistes i
professionals sobre la importància de ser respectuosos amb els nostres fons submarins.
Precisament el Club d'Immersió Biologia present al MD Show centren el seu treball precisament
a potenciar immersions respectuoses des de la formació d'escafandristes, a través de la
divulgació, l'organització d'activitats i aconseguint la defensa del medi ambient amb campanyes
divulgatives i formatives. Al Mediterranean Diving Show també s'ha pogut trobar informació
d'altres experiències de busseig com submergir-se entre dofins, taurons, balenes o foques.
Pel que fa a equips, les marques i fabricants han presentat a la fira les seves últimes tendències
en neoprens tant per a busseig, apnea, snorkeling, pesca submarina o per a qualsevol disciplina,

www.mdivingshow.com

www.firacornella.com

la nova línia de màscares, aletes regulables, llanternes o equipaments de captació d'imatge
subaquàtica, entre moltes altres novetats.
Per la seva banda, el MD Show ha constatat que el busseig és una activitat oberta al gaudiment
de tothom. La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS), per exemple, ha donat
informació sobre el busseig inclusiu que té per objectiu apropar la pràctica del busseig a
persones amb diversitats funcionals físiques, psíquiques o sensorials. O fins i tot el busseig amb
finalitats arqueològiques, la FECDAS xifra en més de 800 els jaciments arqueològics subaquàtics
que es poden trobar documentats a Catalunya. Des de la federació i conjuntament amb el Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya es vol conscienciar i vincular els seus membres en la
defensa activa d’aquest fràgil patrimoni.
Tres intensos dies de fira amb demostracions d'apnea a la piscina, tallers infantils subaquàtics,
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concorregudes… tot ha acabat de configurar l'oferta firal. El Mediterranean Diving Show
s'acomiada fins al 2023 mantenint el seu posicionament com una de les fires de busseig més
importants d'Europa.
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