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Posposa la seva celebració davant el context actual i prepara un Saló d’èxit per al pròxim any  

El Saló Nàutic celebrarà la seva pròxima edició 
l’octubre de 2021 d’acord amb el sector 

Fira de Barcelona, d’acord amb l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (Anen), ha decidit 
traslladar a octubre de 2021 la celebració del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, programat 
inicialment per a octubre d’aquest any, davant l’actual situació generada per la COVID-19 i amb 
l’objectiu de celebrar en un context més favorable una nova edició que aplegui l’oferta comercial 
amb compradors clau nacionals i internacionals. 
 
D’aquesta manera, Fira de Barcelona ha atès i valorat la petició del sector que, davant la complexa i 
incerta situació actual, la possible evolució en els pròxims mesos i les restriccions de mobilitat 
internacional, ha manifestat la seva recomanació de traslladar a 2021 l’edició d’enguany, així com la seva 
voluntat de començar a treballar juntament amb la institució firal per tal d’organitzar un gran certamen 
l’any pròxim que contribueixi de forma efectiva a la reactivació de la indústria nàutica i econòmica del 
país. 
 
En estreta col·laboració amb Anen, Fira es prepara ja per a l’organització d’una nova edició del Saló 
Nàutic amb la finalitat de tornar a reunir al Port Vell de Barcelona la millor oferta comercial amb la 
participació de les embarcacions i últimes novetats d’expositors de les grans marques, així com atraure 
compradors nacionals i internacionals, agents clau del sector i mostrar una vegada més la seva condició 
de l’esdeveniment més important de la nàutica a Espanya i un dels referents de tot Europa. 
 
En la passada edició de 2019 va aplegar més de 290 expositors i 700 embarcacions, amb unes 180 en la 
mostra flotant, i va rebre més de 55.000 visitants que van poder veure les més de 120 novetats 
presentades i gaudir d’activitats programades per a la difusió i promoció de la pràctica de la nàutica entre 
famílies, aficionats i professionals.  
 
El Saló Nàutic se suma així a altres certàmens internacionals del sector que, en les últimes setmanes, han 
decidit posposar les edicions previstes per aquest any davant les circumstàncies actuals i la incertesa 
derivada d’aquesta greu crisi sanitària que s’està patint a tot el món. 
 
Barcelona, 17 de juliol de 2020 
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