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Mediterranean Diving Show 1, 2 i 3 d’abril 2022, la fira de 
busseig més important del país 
 
La seva 22 edició cita els professionals del món de les activitats subaquàtiques durant 
tres dies a Fira de Cornellà 

 
Després de la suspensió de l'edició de l'any passat amb motiu de la pandèmia, el Meditarranean 

Diving Show torna a concentrar la millor oferta del sector de les activitats subaquàtiques els dies 

1, 2 i 3 d'abril als 8.300 metres quadrats del recinte firal de Cornellà de Llobregat (Barcelona). 

Torna la fira amb el suport de fabricants, distribuïdors, escoles i centres de busseig, entitats, 

federacions, nàutiques, agències de viatges especialitzades… tots els perfils professionals 

relacionats amb el món de les immersions amb l'únic objectiu de ser plataforma de llançament de 

les darreres novetats i punt de trobada de professionals, esportistes i aficionats del busseig. 

Avalat pels vint-i-dos anys d'història, el Mediterranean Diving Show compta amb un alt grau de 

fidelitat per part d'expositors i visitants i destaca entre les millors fires de busseig d'Europa. 

 

La fira obrirà les portes divendres, 1 d'abril de 10 a 19h, dissabte, 2 d'abril de 10 a 21h i 

diumenge, 3 d'abril en horari matinal de 10 a 15h. Tres dies en què els expositors aprofitarà per 

presentar les últimes tendències en referència a equips per a immersions a tots els nivells, des 

de principiant a professionals, per bussejar a qualsevol fons submarí i a qualsevol temperatura, 

neoprens, aletes, ulleres, equips de captació d'imatge subaquàtica, il·luminacions, les caixes 

estanca, els rellotges més innovadors, les destinacions més buscades, els llocs més tradicionals 

i, fins i tot, els racons submarins més arriscats per als més aventurers. Tot a Fira de Cornellà, 

convertida en epicentre del busseig. 

 

Baptismes d'immersió, exposicions i conferències 

A la superfície expositiva s'hi afegeix una gran varietat d'activitats que prenen forma en el marc 

del Mediterranean Diving Show. La piscina climatitzada instal·lada a l'interior del pavelló tornarà 

a atreure l'atenció sobretot dels més petits que es poden vestir amb equips adequats i, amb  
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l'ajuda d'instructors professionals, fer el primer bateig d'immersió. La Federació Catalana 

d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) tornarà a organitzar tallers d'apnea, disciplina que suma 

cada any més practicants i estem acabant de tancar la participació d'esportistes d'apnea perquè 

ens facin, in situ, demostracions per donar a conèixer en què consisteix aquesta pràctica. 

 

A la sala de conferències es tornaran a exposar ponències d'alt nivell que aprofundiran en el 

present i el futur del sector, a més de ser testimoni de la presentació per part d'expositors de 

productes i serveis en primícia en el marc del Mediterranean Diving Show 2022. 

 

Els visitants de la fira també podran gaudir de diferents exposicions i activitats gràcies a la 

col·laboració d'entitats com l'Associació Espanyola d'Història del Busseig (HDSES). A més, 

tornarem a comptar amb la implicació Fotovideosub, concurs de foto i vídeo submarí de prestigi 

internacional que aprofitarà la seva presència a la fira per donar a conèixer els premiats de 

l'edició del certamen corresponent a aquest any. 

 

La fira per primer cop en Streaming  

La 22 edició el saló compta en aquesta ocasió amb la col·laboració de Brave Divers que estarà 

emetent en Streaming des del Mediterranean Diving Show. Una nova forma de fer arribar la fira 

de busseig més veterana del país a tot el món permetent assistir els seguidors en directe a 

presentacions de centres de busseig, materials, contactar amb els ponents més influents o 

consultar les marques presents al saló. 

 

El Mediterranean Diving Show escalfa motors per tornar a convertir-se durant tres dies a la 

capital del món del busseig. 

 

 

Cornellà de Llobregat, 15 de febrer 2022 


