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Fira de Sabadell ha acollit durant 3 dies la cultura, l’oci, la gastronomia i el turisme del Japó

La fira Sakura Matsuri tanca amb èxit de públic i
situa Sabadell com a ciutat organitzadora de fires i
trobades professionals
Després de 3 dies, més de 7.500 visitants, 50 expositors i fins a 150 activitats per a tots els públics,
Sabadell ha tancat la 1era edició de la fira Sakura Matsuri amb una valoració molt positiva. A aquesta
xifra cal afegir-hi les més de 2.000 persones que han passat per la Pista Coberta d’Atletisme
habilitada per les activitats d’Arts Marcials, i les més de 1.000 persones que al llarg de tot el mes
d’abril han gaudit de les diferents propostes que, distribuïdes per la ciutat, han permès als
sabadellencs conèixer la globalitat de la cultura i la vida japonesa amb propostes de gastronomia, oci,
cultura, esports, moda, vídeo jocs o turisme per a tots els públics. Amb aquesta nova fira, Sabadell
s’ha situat com a ciutat organitzadora de fires i trobades professionals internacionals, MICE.
Abril, el mes del Japó a Sabadell
Des del 8 d’abril amb l’exposició fotogràfica, Mirades del Japó, tota la ciutat de Sabadell ha respirat la
cultura, l’oci, l’esport i la gastronomia del país asiàtic. Amb una 50ena d’activitats repartides arreu de
la ciutat, Sabadell ha gaudit amb la proposta gastronòmica de fins a 20 restaurants, música i cinema,
Haikus, i música i literatura entre moltes altres propostes, i també la Presentació del Pla Japó
d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’obrir negocis amb el país nipó.
Una oferta per convertir Sabadell en seu de fires i congressos
Més enllà de l’oferta cultural que ha ocupat els gairebé 3.000 metres quadrats de la nau central de
Fira de Sabadell, la 1era edició de la fira Sakura Matsuri ha servit per presentar també la ciutat com a
seu organitzadora de fires i esdeveniments internacionals. L’esdeveniment forma part de l’estratègia
de l’Ajuntament de la ciutat per donar a conèixer Sabadell a l’exterior i també les seves instal·lacions
firals com un nou destí MICE (les sigles en anglès de Meetings, Incentives, Conferences, and
Exhibitions) o, el què és el mateix, Reunions, Incentius, Conferències i Esdeveniments.
La fira ha proposat també un programa educatiu per les escoles amb tallers de pintura, manga,
papiroflèxia, arts marcials (exhibicions i competicions de karate, Aikido o Judo entre d’altres....) o
cinema, i un grup d’activitats organitzades des de la Cambra de Sabadell i que ha donat a conèixer les
principals oportunitats de negoci per a les empreses exportadores al Japó. Aquesta nova fira és la
1era i única de les seves característiques feta mai a Catalunya.
Sabadell, capital de negocis
El Regidor i responsable del Programa de Projecció de la Ciutat i Turisme de l’Ajuntament de Sabadell,
Lluís Matas, ha afirmat: “Una fira d’aquestes característiques i amb aquest component internacional,
ens ha permès situar Sabadell al mapa de les ciutats amb capacitat per fer trobades empresarials
internacionals. Estem molt satisfets amb el resultat”.
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La Tinent d’Alcaldessa de desenvolupament econòmic i impuls administratiu, Montserrat González,
per la seva banda ha explicat: “La Fira Sakura Matsuri ha estat la primera gran fira multisectorial que
fem a Sabadell un cop superades totes les restriccions de la pandèmia i ha estat una bona mostra
que Sabadell té capacitat d’atracció quan s’ofereixen propostes innovadores com el Sakura”.
La celebració d’aquesta primera edició ha contribuït a la promoció econòmica de la ciutat de Sabadell
i a la projecció de la seva imatge cap a l’exterior tot oferint l’oportunitat de crear lligams culturals,
turístics i empresarials de la ciutat de Sabadell amb el Japó.
Sabadell, 1 de maig de 2022
https://www.sakurasabadell.com/
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