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Benvolgudes i benvolguts empresaris d’Alcúdia, 

en primer lloc esperem que tots esteu bé de salut i que aquesta pandèmia, que sabem ha estat 

especialment complicada per vosaltres, l’hageu viscuda de la millor manera possible.  

Els sectors comercial i de restauració s’han vist especialment afectats per la situació que estem 

vivint des de ara ja fa un any. L’Ajuntament d’Alcúdia és molt conscient d’aquesta realitat, per 

això, des de l’Àrea de Fires s’ha considerat que aquest any es posposa la Fira Nàutica i de la 

Sípia, en comptes d’anul·lar-se o fer-se de manera virtual.  

En condicions normals estava previst la seva celebració els dies 16, 17 i 18 d’abril. Però, com 

tots sabem les mesures sanitàries previstes pel mes d’abril encara seran molt restrictives. Per 

això, i per a que tots tingueu temps d’obrir els vostres establiments, proveir-vos de sípia o de 

productes de la mar i per donar una empenta a l’inici de la temporada turística, hem pensat 

celebrar la Mostra gastronòmica de la sípia i de productes de la Badia d’Alcúdia els dies 22 i 

23 de maig de 2021. 

Des de l’Àrea de Fires ja estam preparant amb previsió aquest esdeveniment tenint en compte 

els diversos escenaris i estratègies sanitàries que puguem tenir al mes de maig.  

Aquest any no serà possible muntar una carpa per a que els bars, restaurants o establiments de 

venta de menjar ofereixin plats de sípia, per això, proposem una Mostra gastronòmica als propis 

locals, indiferentment si estan localitzats a Alcúdia o al Moll.  

Aquesta mostra contarà amb un programa, que l’Ajuntament editarà i en farà difusió, on tots els 

participants podran anunciar els plats de sípia i de productes de la badia que oferiran aquell cap 

de setmana als seus establiments.  

Els interessats en participar es podran inscriure a la mostra per registre d’entrada del 13 al 30 

d’abril. Una vegada inscrits l’Ajuntament proporcionarà un cartell distintiu on s’especificaran 

els plats oferts a la mostra i els establiments es comprometran a decorar o ambientar el seu local 

amb motius mariners o nàutics.  

Per tal de fer participar a tot el municipi es durà a terme un concurs d’aparadors per als 

comerços, es realitzaran activitats i actuacions culturals durant tot el cap de setmana (sempre 

adaptades a les mesures sanitàries del moment) i es convidarà a les escoles a participar en la 

decoració de diversos indrets del Port d’Alcúdia.  

Esperem que us animeu a participar,  

Atentament,  

 

 

Alcúdia, 12 d’abril de 2021 

 

 

 

La regidora de Fires 

 

 

 

 

Antònia Cànaves Cànaves 
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