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Tema del dia
La Fira posposa 
Alimentaria  
fins al setembre

La incertesa pel virus força  
a endarrerir el saló, que 
s’havia de celebrar a l’abril

AGUSTÍ SALA 
BARCELONA

Nou efecte del co-
ronavirus. Fira de 
Barcelona va deci-
dir ahir posposar 
al setembre Ali-
mentaria, un dels 
salons més im-
portants dels que 
se celebren a la 
capital. El certa-

men, una de les plataformes in-
ternacionals més grans per a la 
indústria de l’alimentació, la 
gastronomia i l’equipament ho-
teler, s’havia de celebrar del 20 
al 23 d’abril i ara serà del 14 al 
17 de setembre. 

Segons fonts de la institució, 
la decisió s’ha pres no tant per 
motius sanitaris, sinó per acon-
seguir que el saló «sigui un èxit» 
i davant de la incertesa sobre 
l’evolució del Covid-19 i el que 
està passant en altres salons in-
ternacionals, com el de l’au-
tomòbil de Ginebra o el del tu-
risme de Berlín. 

«Davant la situació interna-
cional actual s’ha adoptat 
aquesta mesura amb l’objectiu 
de garantir una gran edició per 
als seus expositors i visitants, 
procedents de nombrosos 
països del món», segons un co-
municat de la institució. 

Alimentària, que és de ca -
ràcter biennal, rep uns 150.000 
visitants, dels que entorn del 
30% són estrangers. Aquesta de-
cisió se suma a la cancel·lació 
del Mobile World Congress 
(MWC) per part de la seva orga-
nitzadora, GSMA. Però aquesta 
vegada no es tracta d’una 
anul·lació, sinó de desplaçar el 
saló a altres dates. 

Segons la Fira, «davant  les 
inquietuds del sector pel con-
text internacional, el comitè or-
ganitzador d’Alimentaria i l’or-
ganització d’Hostelco (forma-
da per algunes de les principals 
empreses del sector a Espanya), 
han considerat convenient pos-

posar-ne la celebració als dies 
14, 15, 16 i 17 de setembre, i 
vetllar, d’aquesta manera, per 
la realització d’una gran edició 
amb les màximes expectatives 
comercials, de networking i parti-
cipació de visitants i compra-
dors internacionals». 

El director general de Fira de 
Barcelona, Constantí Serrallon-
ga, va explicar ahir que tot i que 
l’espai de contractació «està 
pràcticament complet», s’ha 
pres la decisió després d’«ava-
luar en profunditat la situació» 
i escoltar el sector. L’objectiu és 
«garantir el millor desenvolupa-
ment d’un esdeveniment tan re-
llevant, de referència interna-
cional, i després de poder comp-
tar amb altres dates idònies al 
nostre calendari firal». 

 
CONTINUÏTAT / La institució consi-
dera que amb aquesta decisió, 
la preparació d’Alimentaria i 
Hostelco, organitzats per Ali-
mentària Exhibitions, societat 
de la Fira, «continuen desenvo-
lupant-se amb intensitat des 
del punt de vista comercial, de 
planificació d’activitats, pre-
sentació de novetats i expectati-
ves de participació amb la pre-
visió d’ocupar, una edició més, 
la gairebé totalitat del recinte 
de Gran Via». 

A més, ara com ara conti-
nuen «a bon ritme» els diferents 
esdeveniments que la institució 
preveu organitzar aquest any 
als seus recintes de Gran Via i 
Montjuïc. Aquest mes se cele-
braran el Saló de l’Ensenya-
ment, Futura, i el Saló de l’Ocu-
pació Juvenil i B-Travel. 

Igual que altres entitats i re-
cintes firals europeus, la institu-
ció firal barcelonina manté «un 
estret contacte amb els respon-
sables sanitaris per seguir l’evo-
lució del Covid-19 i els proto-
cols establerts, d’acord amb les 
directrius tant de les autoritats 
locals com de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS)». H

L’entitat ho justifica per  
la «inquietud» del sector  
pel «context internacional»

La mostra és una 
de les principals 
 plataformes 
internacionals   
per a la indústria  
de l’alimentació

Dels 150.000 
visitants previstos 
en el certamen, 
 entorn del 
30% del total  
són d’altres països

Aspecte general del saló Alimentaria  
del 2018 a la Fira de Barcelona. 
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