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Conseller Tremosa:“Esperem que amb la 
vacuna o amb l’ús generalitzat dels tests 
ràpids puguem normalitzar l’activitat 
firal” 
 

• El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha 
inaugurat aquest matí el 27è Congrés de Fires de Catalunya, 
organitzat per FEFIC amb el suport del Departament i que se 
celebra fins el 25 de novembre en format digital 
 

• Coincidint amb el Congrés, la Direcció General de Comerç del 
Departament ha fet públic el calendari firal 2021, on ja hi ha 
programades 60 fires internacionals i d’àmbit estatal. Aquesta 
xifra posa de manifest  —malgrat l’aturada de l’activitat firal 
d’enguany per la pandèmia—, la resiliència del sector a 
Catalunya i el posicionament de Barcelona com a emplaçament 
estratègic per la celebració de fires i salons internacionals 

 
• Per al 2021, ja hi ha previstes en total de 396 fires a Catalunya,  

60 d’àmbit internacional i estatal, i 336 d’àmbit català, comarcal 
o local 
 

• L’àmbit metropolità de Barcelona acollirà el 29% de les fires 
previstes; seguit de la Catalunya Central (20,7%); les comarques 
de Girona (19,4%); les comarques de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran 
(17,2%); les Terres de l’Ebre (7,1%); i el Camp de Tarragona 
(6,6%). Per sectors, el 27,8% seran multisectorials, el 23,5% 
dedicades a l’alimentació, i el 15,6% a l’artesania 

 
 
Dilluns, 23 de novembre de 2020.– El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon 
Tremosa, ha reiterat “el suport del Govern  al sector firal” i ha assegurat que “estem 
esperançats que la vacuna arribi molt aviat i que fins i tot abans, amb un ús 
generalitzat dels tests ràpids, es pugui normalitzar l’activitat firal”.  
 
En la inauguració del 27è Congrés de Fires de Catalunya, que organitza anualment la 
Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement, el conseller ha recordat que “Catalunya és un país de fires”, i ha volgut 
posar en valor la projecció de Catalunya, i en especial de Barcelona, com a seu de fires i 
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congressos de rellevància internacional, com el Mobile World Congress, Alimentaria, o el 
Saló ISE que és previst se celebri l’any vinent a la capital catalana.   
 
Malgrat la situació actual que viu el sector, Tremosa ha volgut enviar un “missatge 
d’esperança”. “La Unió Europea ha fet un programa anticrisi, pel qual l’estat 
espanyol rebrà 140.000 milions d’euros orientats a projectes de valor afegir, i 
Catalunya té molts projectes”, i ha afegit que “per poc bé que fem les coses, un cop 
tinguem remei per a la pandèmia, tenim moltes oportunitats de recuperació 
econòmica gràcies a aquesta eina que la Unió Europa posa a l’abast”.   
 
De la seva banda, la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), Coralí 
Cunyat, ha destacat la importància del sector firal a Catalunya que segons les dades de 
l’entitat, genera 7.000 milions d’euros anuals, representa l’1,5% del PIB, i ocupa més de 
53.000 persones. Així mateix, Cunyat ha avançat com a objectiu prioritari de futur de 
l’entitat “l’aposta per la formació com a valor estratègic”.  
 
60 fires internacionals i d’àmbit estatal previstes per al 2021 
 
Coincidint amb el 27è Congrés de Fires de Catalunya, el Departament d’Empresa i 
Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, ha fet públic el calendari firal 
previst per al 2021, que comptarà amb un total de 396 fires, de les quals en destaquen 
60 d’àmbit internacional i estatal.  
 
Aquesta xifra, especialment positiva, inclou les fires previstes per al 2021 d’acord amb el 
calendari habitual i altres 6 esdeveniments que s’havien de celebrar enguany i que s’han 
traslladat a l’any vinent per la pandèmia: Expoquimia, Equiplast i Eurosurfas, (de 
periodicitat triennal, i organitzades per Fira de Barcelona), Alimentària i Hostelco, (de 
caràcter biennal i també organitzades per Fira de Barcelona) i Maqpaper, (biennal i 
organitzada per Fira d’Igualada). El 2021 també és previst que Catalunya aculli la 
primera edició de salons internacionals importants entre els quals destaca ISE- 
Integrated Systems Europe, (Fira de Barcelona), una de les fires més importants del mon 
del sector de l’audiovisual. 
 
Si les previsions sanitàries es compleixen, al 2021 l’activitat econòmica en general es 
normalitzarà, i en particular, l’activitat firal. De fet, Catalunya acollirà un 3,4% més de 
fires internacionals i estatals que el 2019, l’anterior any senar. Per l’estructura del 
calendari, els anys senars marquen els pics d’activitat firal internacional, ja que moltes 
fires i salons se celebren amb periodicitat biennal.  
 

 
Fires   

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fires Internacionals  i 
Estatals 39 50 44 51 41 51 44 58 43 58 47 60 

Fires Comarcals i locals  397 391 374 364 408 411 410 409 415 427 415 336 
TOTAL 436 441 418 415 449 462 454 467 458 485 462 396 

Dades 2021 són les disponibles a data 9/11/2020 
(*) La dada del nombre de fires de 2020 era la previsió feta el mes de novembre de 2019      
Font: RAF registre d’activitats firals a partir de dades proporcionades pels organitzadors.  
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En l’àmbit de les fires comarcals i locals, en canvi, els organitzadors han estat més 
cautelosos en la programació de les fires, sobretot per al primer semestre de 2021. 
Actualment, hi ha previstes 336 fires d’aquest àmbit, un 19% menys que el 2020. 
Possiblement, la incertesa provocada i la proximitat de la pandèmia han influït en la 
presa de decisions. Aquesta situació es redreça en el segon semestre de 2021. 
  
Pel que fa al territori, l’àmbit metropolità de Barcelona acollirà el major nombre de fires 
(29% del total); seguit de la Catalunya Central, 20,7%; les comarques de Girona, 19,4%; 
les comarques de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, 17,2%; les Terres de l’Ebre, 7,1%;  i el 
Camp de Tarragona, 6,6% del total.  
 

Àmbit Territorial Fires % 
Àmbit Metropolità 115 29,0% 
Comarques Gironines 77 19,4% 
Camp de Tarragona 26 6,6% 
Terres de l'Ebre 28 7,1% 
Ponent + Alt Pirineu i Aran 68 17,2% 
Comarques Centrals 82 20,7% 
Total de fires 2021 396 100,00% 

 
Pel que fa a la distribució al llarg del calendari, el quart trimestre concentrarà el major 
nombre de fires, amb 163 esdeveniments (el 41,2% del total), seguit del segon trimestre, 
amb 131 fires (el 33,1% del total). Per mesos, l’octubre, amb 77 (un 19,4%), el maig amb 
55 (un 13,9% del total), el novembre amb 49 ( un 12,4%), i l’abril amb 41 (10,4%) 
aglutinen la immensa majoria de les fires programades.  
 
 
Les fires multisectorials, d’alimentació i artesanes sumen 2/3 parts del total  
 
Analitzat per sectors, les fires multisectorials són les més nombroses (el 27,8% del total), 
seguides de les dedicades a l’alimentació (el 23,5%) i les fires d’artesania que, entre fires 
d’artesania/ceràmica i d’artesania artística i d’ofici representen el 15,6%. Aquests tres 
sectors sumen 2/3 parts de les fires previstes per al 2021. Les fires d’automoció 
representen el 5,6%, les dedicades a lleure, esport i turisme; i a serveis diversos, amb el 
4,5% respectivament; i les fires de ramaderia i avicultura, el 3,5%.   
 

Fires per sectors 2021 NOMBRE % 

Agricultura, maquinària agrícola i jardineria 9 2,3% 
Alimentació, vins, hoteleria i els seus equips 93 23,5% 
Antiquaris, art 6 1,5% 
Artesania artística i d'ofici 18 4,5% 
Artesania, ceràmica 44 11,1% 
Automoció i els seus equips 22 5,6% 
Construcció, habitatge i llar 4 1,0% 
Electrònica, noves tecnologies 2 0,5% 
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Equipaments municipals 1 0,3% 
Indústria, tecnologia industrial 9 2,3% 
Lleure, esport i turisme 18 4,5% 

Llibres, paper i arts gràfiques 2 0,5% 
Multisectorial 110 27,8% 
Nàutica, pesca 3 0,8% 
Química, Plàstics iCautxú 4 1,0% 
Ramaderia, avicultura 14 3,5% 
Sanitat, medi ambient 10 2,5% 
Serveis personals 7 1,8% 
Serveis, diversos 18 4,5% 

Tèxtil, pell, moda i complements 2 0,5% 

Total 396 100,0% 
 
Aquesta informació s’actualitza al web del Departament d’Empresa i Coneixement, i pot 
incloure modificacions sobre el calendari firal programat per al 2021. És previsible que, 
com en anys anteriors, el nombre definitiu de fires incrementi pels esdeveniments firals 
de l’any vinent que a data d’avui, encara no han estat comunicats. 
 
L’activitat firal al 2020, marcada per la pandèmia de la COVID19 
 
La incidència de la pandèmia en l’activitat firal ha estat notable, aquest 2020. De les 462 
fires programades, hores d’ara, s’han pogut celebrar més d’un terç de les previstes (en 
diferents formats), mentre que gairebé dos terços s’han suspès o ajornat.  
 
Des de la Direcció General de Comerç es vol posar en valor la capacitat i resiliència dels 
organitzadors firals catalans que han estat capaços de trobar noves fórmules i nous 
formats per a fer les fires. Algunes s’han celebrat en  format 100% digital, i altres han 
estat híbrides, combinant els formats presencial i el digital. Entre les fires i salons 
celebrats enguany destaquen el Saló de l’Ensenyament, el Saló Futura, Liber, la Valmont 
Barcelona Bridal Fashion Week, (de Fira de Barcelona), les Fires i Festes de Maig de 
Vilafranca del Penedès, la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, la Fira de Sant 
Martirià de Banyoles, la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, entre d’altres.     
 
 
El marc: 27è Congrés de Fires de Catalunya  
 
Amb més de 26 anys d’història, el Congrés de Fires de Catalunya, que organitza la 
Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement, s’ha consolidat com l’esdeveniment de referència del món firal i  punt de 
trobada per a l’intercanvi de coneixement d’aquest sector. Es tracta de la cita anual més 
important per als professionals del sector firal, que en aquesta edició reunirà més de 100 
congressistes d’arreu de Catalunya.  
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En aquesta edició, que se celebra en format digital, el programa analitzarà la influència 
de la pandèmia de la Covid-19 en les fires i els el reptes de futur que es plantegen. 
Noves formes de fer, nous models de negoci, la digitalització i el temes mediambientals, 
en la gestió de les fires seran les qüestions recurrents en aquestes xerrades i debats.  


