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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Antecedents:
El projecte Barcelona Catalonia (inicialment conegut com a Barcelona Economic Triangle) va
néixer l’any 2009 gràcies a la col·laboració entre Generalitat de Catalunya (Incasòl, Invest in
Catalonia) i l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) per tal de promocionar
internacionalment tres grans àrees ubicades a la regió metropolitana de Barcelona.
Barcelona Catalonia ha permès per primera vegada una promoció sectorial metropolitana,
unint els lideratges de les marques Barcelona i Catalonia amb una clara voluntat d’implicar
no només al territori que podia aportar valor afegit a la proposta sinó també a socis privats
que veien aquesta iniciativa de forma positiva per a la internacionalització del seu negoci.
A l’any 2017 es va crear un nou briefing d’acord amb tots els implicats que buscava generar
una linea comú a totes les fires inmobiliaries on la marca Barcelona Catalonia es promociona.
Aquest nou briefing no només estableixia un nou i diferent disseny de l’estand sinó la imatge
general, marxandatge, les diferents activitats de dinamització, ús i gestió del l’espai de
l’estand, reclams i exposicions, màrqueting, comunicació, etc.
1.2. Objecte del projecte:
Adaptació del disseny de l’estand fet a MIPIM 2017 i 2018 al nou estand de 208 m² que
s’inaugurarà a la ciutat de Cannes del 12 al 15 de Març de l’any 2019. Aquesta adaptació
contempla l’increment de superfície de l’estand i manté el disseny original que va tenir tant
d’èxit l’edició passada. També proposa una sèrie de millores tant funcionals com
constructives.

1.3. Concepte i disseny:
El discurs de l’estand es s’estructura al voltant de 5 conceptes bàsics, fàcils de recordar, que
identifiquin BARCELONA amb una sèrie de valors atractius pels inversors. Cadascun
d’aquests conceptes servirà per englobar i endreçar tots els missatges que es considerin
oportuns enviar tant des de les institucions que promouen l’estand, com des de les entitats
que hi participen.
Aquests conceptes s’explicaran en un audiovisual, dissenyat especialment per aquest
propòsit, que tindrà una posició protagonista dins l’estand i que constarà de 8 pantalles de
plasma horitzontals de gran format, similars a les utilitzades en l’edició anterior.
A continuació es desenvolupen els 5 conceptes i com es tradueixen en l’arquitectura de
l’estand.

DISSENY
Barcelona és coneguda per la seva excel·lència en la creativitat, l’art, el disseny i
l’arquitectura, així com per la seva indústria al voltant del moble. Algunes de les marques
més conegudes en el món del disseny de mobiliari són barcelonines (Santa & Cole, Nani
Marquina, Marset, BD, etc).
Milions de persones visiten cada any la ciutat per visitar les obres d’Antoni Gaudí (La
Pedrera, la casa Batlló, el Parc Güell, la Sagrada Família), Domenech i Montaner (el Palau de
la Música, l’Hospital de Sant Pau) i en general tot el Modernisme present a l’Eixample.
El Museu Picasso, el Museu Dalí, la Fundació Miró i la Fundació Tàpies, són un magnífic
exemple, junt amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya MNAC amb una magnífica col·lecció
de pintura romànica o el Museu d’Art Contemporani MACBA, de la creativitat artística que
impregna tota la ciutat.
L’arquitectura i l’espai públic de Barcelona són una referència internacional i un valor molt
apreciat per la ciutadania, que valora viure en un entorn urbà d’alta qualitat i confort.
Com?
Maquetes i banderoles de projectes emblemàtics associats a la marca Barcelona (Camp Nou,
Sagrada Família)
Mobiliari de disseny català a l’estand. Taules i cadires totes de diferents models aportades
per les marques (Santa & Cole, Mobles 114), llúminàries de disseny de dissenyadors
coneguts (Coderch, Milà), catifes de Nani Marquina, etc.o dissenyadors joves a través de
l’ArquinFAD.
Imatges d’artistes plàstics catalans de prestigi internacional (Picasso, Miró, Dalí, Tàpies) i
d’edificis icònics de la ciutat (Pedrera, Parc Güell, Palau de la Música, Hospital de Sant Pau,
Torre Glòries, etc.)
Material gràfic de disseny sofisticat: imatge gràfica de l’stand, samarretes del personal
d’informació, bosses de regal, full de sala, etc. Tot ha de transmetre el color blanc i negre
així com la imatge escollida. Unificar les tipografies que sempre siguin monocolor ajudarà al
visitant a rebre la informació de forma més clara i ordenada.

MEDITERRANI
En un entorn internacional com el d’aquestes fires immobiliàries, Barcelona s’identifica i es
diferencia d’altres ciutats per la seva relació amb el Mediterrani.
Barcelona és una de les capitals més importants del Mediterrani, i per tant és un punt
estratègic de relació entre Europa i el Magreb (Marroc, Algèria, Líbia, Tunísia).
El Mediterrani significa un bon clima, però a la vegada també un port internacional de
mercaderies i creuers de primer ordre. El Mediterrani significa també un cert tipus de cultura,
relacionada amb la bona cuina, el bon vi i un concepte de vida saludable i alegre associada a
la vida al carrer, al passeig i a les seves terrasses on degustar els magnífics productes de la
terra.
Com?
Plànols amb disseny personalitzat molt simplificat que expliqui la posició de Barcelona
respecte al Mediterrani i Europa. Connexions principals del Port de Barcelona. El Corredor
Mediterrani.

Imatges de clima, cuina mediterrània, activitat ciutadana al carrer, cultura tradicional, etc.
Imatges del mar, de les platges.
Disseny de l’estand basat en el color blanc, els materials i colors naturals com la roba de
cotó, la fusta de pi, els paviments de fibres naturals (sisal), cortines blanques, etc.
Càtering basat en productes associats a Catalunya: pa amb tomàquet amb oli d’oliva, pernil
tallat artesanalment, porrons, cerveses Moritz, etc.

INNOVACIÓ
El caràcter català és emprenedor, creatiu i innovador. No és casualitat que l’única marca
d’automòbils d’origen espanyol sigui a Barcelona o que grans marques de moda hagin nascut
a la nostra ciutat.
Barcelona és puntera en recerca Biomèdica vinculada als grans hospitals públics de la ciutat.
A la ciutat se celebren congressos tan importants com el Mobile World Congress o l’Smart
City World Congress.
Amb diverses universitats, molt ben posicionades als rànquings internacionals, que
col·laboren amb les empreses en termes de recerca i garanteixen la formació de
professionals joves i ben preparats per a treballar en elles.
Grans companyies de futur com TESLA o Amazon han decidit instal·lar la seva seu del Sud
d’Europa a Barcelona.
Com?
Ortofotografia de l’Eixample de Barcelona per explicar l’èxit de l’urbanisme de la ciutat i com
a imatge de Barcelona.
Plànol de la Barcelona Metropolitana amb la ubicació dels campus universitaris i centres de
recerca més importants.
Maquetes de les àrees d’oportunitat/desenvolupament i informació del Sincotró i el seu
entorn, del Campus Universitari del Besós, Campus Smart Cities al 22@, etc.
Imatges de prototips de SEAT i de marques de moda catalanes (Desigual, Mango, Antoni
Miró, etc.)
Imatges dels Congressos més importants de la Fira de Barcelona.

SOCIAL
Barcelona ha tingut sempre una consciència social i col·lectiva molt remarcable, que l’ha
caracteritzat respecte altres ciutats europees. Una ciutat molt progressista i oberta en tots
els aspectes. Activitats com la sardana o els castellers reflecteixen aquesta idea de
comunitat, de treball en equip. Forma part del nostre ADN i del nostre caràcter.
El millor exemple per explicar com aquest caràcter es pot aprofitar per aconseguir l’èxit en
projectes complexos és l’altíssima resposta davant la crida al voluntariat pels Jocs Olímpics
del 92.

Aquests voluntaris van ser un dels grans èxits dels Jocs que va passar a ser un èxit
col·lectiu, de tots els ciutadans.
I també és des d’aquest punt de vista que es pot entendre el paper fonamental que juguen
dins la ciutat el desplegament de Mercats, Biblioteques, Escoles i tot tipus d’equipaments que
proporcionen una vida de barri més intensa que en altres capitals europees.
Aquesta mateixa manera de ser ens ha portat om a conseqüència una gran consciència
mediambiental i social que té per objectiu mantenir un entorn de vida i treball saludable,
agradable i just.
En aquests moments, per exemple, la ciutat de Barcelona s’ha plantejat com a repte de futur
dels anys vinents augmentar de forma molt considerable la quantitat d’habitatge social de
lloguer assequible.

Com?
Imatges dels Jocs Olímpic, Sardanes, castellers, porrons, etc.
Imatges de la Placa Fotovoltaica del Fòrum, de zones peatonals, de cotxes elèctrics, etc.
Plànol de BCN amb els Mercats, Biblioteques, escoles.
Imatges del FCB Barcelona com un dels pocs clubs del món propietat dels seus socis.

CONNECTADA
Una ciutat molt ben connectada amb Europa i amb el món, gràcies a la xarxa d’autopistes,
tren d’alta velocitat, el port i, especialment l’aeroport que ha esdevingut en els últims anys
un magnífic hub de vols de llarg recorregut a baix cost.
Una ciutat amb un bon transport públic, que està transformant la seva xarxa d’autobusos per
convertir-la en més ràpida, eficient i intuïtiva gràcies a la nova quadrícula de recorreguts.
Amb una xarxa de metro que permet arribar còmodament a tot el territori metropolità.
Amb unes connexions de xarxa òptica i de comunicacions d’alta eficiència en les àrees de
desenvolupament.
Tot plegat permet oferir una ubicació immillorable per les empreses que així poden oferir
unes molt bones condicions de treball en un entorn urbà agradable, el millor clima i les
millors platges i tot sense renunciar a estar perfectament comunicats amb la resta del món
com qualsevol altre capital europea. En un futur molt proper, i gràcies a l’extraordinari
desenvolupament que han patit les comunicacions de tot tipus, ja no caldrà situar les seus
corporatives en les grans capitals europees i Barcelona pot oferir preus molt més
competitius, personal especialitzat i les millors connexions de transport per terra, mar i aire.
Com?
Mapa de connexions: autopistes, tren d’alta velocitat, port i aeroport.
Explicació gràfica de les connexions de l’aeroport i de com han augmentat els vols fins a
convertir el Prat en un hub intercontinental, ben connectat amb Asia, Amèrica i Europa.
Plànol esquemàtic del transport públic de la Barcelona Metropolitana.

1.4 Sistema d’espais:
Amb l’espai addicional d’enguany es proposa articular el programa de l’estand en 4 zones
principals que dinamitzaran tota l’activitat.
1. Zona Pública
És la primera zona que dóna al passadís principal, que et convida a entrar i on
s’ubicarà el reclam d’enguany. Està formada per 2 espais:
1.1 espai d’acollida
A la cantonada més comercial i sota el rètol il·luminat s’ubicarà el reclam que convidi
als visitants a entrar i interactuar amb l’estand. També hi trobaràs una primera
maqueta, dues butaques amb taula de centre i un penjador. Un espai que atrau i
alhora proporciona confort.
1.2 espai taules públics
Les primeres taules que trobes a mesura que recorres l’estand seran les dues dels
organismes públics. De manera opcional una d’elles es podrà tancar amb
policarbonat (certificat M1) i servirà de sala de reunions.
2. Zona Privats
2.1 espai taules co-expositors
Es situaran les 6 taules quadrades amb 4 cadires per cadascun dels co-expositors.
Cada taula tindrà un llum penjat, un altre de peu i una banderola com a canal de
difusió. Algunes d’aquestes taules i de forma aleatòria disposaran de moqueta.

3. Zona Bar-Càtering
3.1 espai taula compartida
Una gran taula de 1x6m amb 12 cadires que podrà utilitzar tothom, ja sigui per
treballar-hi, per reunions o per pendre algo. La seva col·locació davant del BARCàtering i al costat de l’espai xerrades converteixen el passadís en un espai més de
l’estand.
3.2 espai magatzem
Espai destinat a cuina-office amb taulell i prestatges per manipular menjar, guardar
gots, estris varis i un parell de neveres baixes. Tot l’interior del magatzem anirà
vinilat ja que serà parcialment visible des del passadís. A més a més hi hauran dues
cortines per guanyar privacitat. Al fons s’ubicarà una prestatgeria plena d’ampolles
de cervesa que actui com a reclam.
3.3 espai càtering
Una barra amb una vitrina de vidre per exhibir el càtering i oferir-lo als visitants. Un
Càtering de menjar representatiu català, pà amb tomàquet, embotits, un porró de vi,
etc. Aquesta barra no tindrà tamborets per tal que la gent no es quedi estancada i
així interactuï amb la resta de l’estand.

4. Zona difusió
Aquesta zona junt amb el Bar anirà vinilada amb la ortofotografia de l’Eixample i
crearà un diàleg amb l’espai nou contractat.
4.1 espai relat
Un espai amb 8 pantalles de plasma i un audiovisual creat especialment per l’ocasió
que difondrà el relat d’enguany i reproduirà constantment a gran mida la marca
Barcelona Catalonia en lletres negres sobre fons blanc com a reclam de l’estand.
4.2 espai xerrades
S’utilitzaran les cadires de l’estand per ordenar i orientar al públic cap al
conferenciant i el videowall. Caldrà un micròfon sense fils i altaveus fixats a la
pèrgola.
4.3 espai reunions
Es delimita un espai amb fusta DM i vinilat per la cara interior amb una imatge del
skyline de Barcelona en blanc i negre. L’espai disposarà de dues llums (penjant i de
peu)i una taula quadrada amb 8 cadires. La porta serà de vidre amb marc de fusta
natural permetrà la visió des de l’interior.
4.4 espai magatzem
S’habilitarà un magatzem per abrics i caixes amb entrada directa des d’un dels
carrers secundaris. També s’hi ubicarà l’equip informàtic per controlar el videowall. El
fet de disposar de dos magatzems, un per càtering i l’altre per caixes i abrics ajudarà
a evitar el col·lapse d’edicions passades.
4.5 espai taquilles
Es posen a disposició dels usuaris de l’estand 24 taquilles fabricades en fusta DM de
format 36x55x55cm i vinilades amb l’ortofotografia de l’Eixample de Barcelona.

La difusió dels continguts i de les àrees en desenvolupament es repartirà per tot l’estand a
través de banderoles i maquetes que lligaran els diferents espais entre ells. Cadascun
d’aquests elements s’il·luminarà amb els carrils generals de focus.

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1 Elements del disseny

LA PÈRGOLA
Estructura tridimensional de fusta de pi de secció rectangular que genera un volum visible
des de l’exterior que t’embolcalla a l’entrar i ajuda a articular el programa. Una estructura de
pi natural coberta parcialment amb tela de reixeta per atorgar més calidesa als espais.

EL MATERIAL
La fusta
S’utilitza pi natural tipus flandes blanquejat al Lasur amb tractament ignífug M1. La fusta
com a material natural i artesanal lligat a la tradició catalana és un dels elements principals
de l’estand.
El sisal
El paviment de sisal sintètic o similar amb certificat M1 ignífug (certificat francès) cobreix
tota la superfície de l’estand i contrasta amb la moqueta dels passadissos de la fira. Un
material amable que aporta confort i unifica els diferents tons al combinar amb la fusta i la
tela. El sisal anirà col·locat sobre una tarima de fusta DM que deixarà una alçada lliure de 34cm que permetrà el pas de tot el cablejat de l’estand.
La tela
De la mateixa manera que hi ha un canvi de paviment respecte el de la fira, la tela en el
sostre combina amb els tons naturals de l’estand i t’embolcalla. La normativa del Palais
permet cobrir fins a un 30% la superfície de sostre de l’estand amb un element permeable.
La tela de reixeta de color blanc trencat i amb certificat ignífug M1 cobreix les zones
principals de donen als passadissos (veure esquemes documentació gràfica).
El vinil
Una orto fotografia en blanc i negre de l’eixample de Barcelona folra les sales tancades de
l’estand i contrasta amb tots els elements naturals descrits anteriorment. L’urbanisme com a
imatge innovadora i singular de la ciutat.

IL·LUMINACIÓ
Amb coherència amb els punts esmentats anteriorment necessitem una llum molt
diferenciada, propera i càlida. Hi haurà 4 tipus de lluminàries:
1. Llums generals
Il·luminació per carril electrificat penjat de la pèrgola amb focus per il·luminar els espais de
circulació, maquetes, banderoles. Tot el conjunt serà de color blanc i el tipus de llum càlida.
2. Llums puntuals
Il·luminació puntual amb les làmpades model Coderch distribuïdes per Tunds. Es combinen
els dos colors que permet aquest model, l’acabat de fusta per les taules i el de metacrilat
blanc per a la taula mixta de treball.

3. Llums de zona
Il·luminació puntual amb làmpades de peu del model TMM de fusta de Milà distribuïdes per
Santa &Cole. Aquestes làmpades de zona permeten entendre l’espai com petits menjadors
per cadascuna de les taules.
4. El rètol
La marca BARCELONA CATALONIA estarà present en les dues cares de l’estand i estarà
format per petites bombetes de llum càlida.
Les característiques de totes les bombetes de l’estan han d’estar per sota o igual a 2700K.
Atès l’exit de l’edició anterior es proposa la cessió de les làmpades de disseny a través de les
marques Santa&Cole i Tunds.
MOBILIARI
L'estand ha de ser un expositor del disseny català així com del seu talent i creativitat. Al
mateix temps s'hauria d'identificar, per contrast, com un espai d'excel·lència. Per tant, fugim
del mobiliari Standard habitual de lloguer de les fires, fred i impersonal, i proposem moblar
l'estand amb tot tipus de models de taules i cadires (totes diferents) de dissenyadors
catalans.
Proposem arribar a un acord com l’any passat amb empreses del sector (Santa & Cole,
Mobles 114 i Nani Marquina) per posar els seus mobles i catifes a canvi de que la seva marca
sigui visible en un entorn internacional i de negocis. El conjunt serà sorprenent, pel confort i
contrast que significa utilitzar diferents models de taules, cadires i làmpades que convertiran
l'estand en un espai domèstic, insòlit en una Fira d'aquestes característiques.
Es proposen els següents models de cadires dels següents dissenyadors:
Ramón- Ramón Bigas.
Belloch - Lagranja design.
Tube - Eugeni Quitllet.
Gràcia - JM Massana i JM Tremoleda.
Rambla - Martín Azúa.
Respecte les taules n’hi hauran de tres tipus:
Taules co-expositors: Taules model Belloch dissenyada per Lagranja Design de 110x110cm.
Taules sales de reunions: Taules fetes a mida de pi flandes sense tractar de 120x70cm.
Taula zona mixta de treball: Taula feta a mida de pi Flandes sense tractar de 550x100cm.

LES BANDEROLES
Per tal d’evitar l’excés d’informació que hi ha en aquestes fires es proposa ordenar la
senyalètica de l’estand en petit format banderoles de lona (30x75cm) impreses a doble cara
que penjaran de les bigues de la pèrgola de fusta de pi. Cada co-expositor així com els
organismes públics disposaran d’aquest canal per col·locar-hi el seu nom, imatges i un
missatge. L’objectiu és simplificar i ordenar tota la informació que contindrà l’estand de
manera que sigui atractiva i fàcil de captar pel visitant. També hi haurà banderoles al costat
de cada maqueta.

CATIFES I PENJADORS
Les catifes ajuden a construir la idea de petites sales d’estar i a atorgar un caràcter domèstic
i càlid a tot l’estand. Es proposen 3 models diferents de Nani Marquina que es col·locaran de
manera aleatòria sota 3 de les taules del Model Belloch:
Noche Marrón (1.7x2.4m)
Noche Blue (1.7x2.4m)
Tatami Negro (1.7x2.4m)
En l’edició anterior Nani Marquina va cedir els seus models a canvi de tenir visibilitat a
l’estand.
Seguint amb la idea de petites sales d’estar, es proposa col·locar dos penjadors del model
FORC dissenyats per Lagranja i distribuïts per Mobles 114, un a l’entrada de l’estand junt
amb les dues butaques i l’altre al costat de la taula de la zona mixta de treball. També hi
hauran 10 penjadors model Curve de Normann Copenhagen fixats dièctament als pilars de la
pèrgola i distribuïts per tot l’estand.

PANTALLES
Un total de 8 pantalles (4 conjunts verticals) formaran un videowall que servirà de suport per
les conferències que tindran lloc a l’estand. També serviran com a reclam per fer difusió de
continguts i com a canal per les marques que participen enguany. Aquest sistema es
completarà amb un equip de so amb altaveus.
A part, els co-expositors disposaran d’una pantalla que es penjarà en un dels pilars principals
per reproduir els seus continguts.

TAQUILLES
Es proposen un total de 24 taquilles amb pany i clau d’ús intern pels usuaris de l’estand a les
que s’accedirà directament des del passadís.

BAR-CÀTERING
El bar s’emplaça a l’espai addicional contractat enguany per apropiar-se del passadís i es
relaciona amb la gran taula de la zona mixta de treball.
Tot el bar anirà folrat amb el vinil i tindrà una vitrina de vidre que servirà d’expositor de
menjar representatiu català (pa amb tomàquet, embotits, el porró, etc.) La col·locació de la
barra s’enretira respecte del passadís per permetre que la gent pugui ser atesa sense envair
l’espai de fira.

MAGATZEM
Hi ha dos magatzems, un situat al final de l’estand que servirà per material, abrics i maletes
i un altre al darrera del Bar per col·locar-hi les caixes de begudes, aperitius, cafetera, etc.

SALES REUNIONS
Es proposa una gran sala de reunions al darrera de l’espai per conferències vinilada per
l’interior amb una gran imatge del skyline de Barcelona i i·luminada amb una llum penjant i
una altra de peu.
De les dues taules que disposaran els organismes públics es proposa que una d’elles pugui
ser tancada amb estructura de fusta (igual que la pèrgola) i folrada amb policarbonat
cel·lular semitransparent amb certificat M1. Aquest material serveix per aïllar acústicament
no interromp la visió diàfana de l’estand.
PILARS
Els pilars circulars del centre ubicats dins del recinte de l’estand aniran folrats amb fusta
natural (tractada amb vernís ignífug transparent) i s’hi enganxaran els vinils de color negre
amb el lema d’enguany. En l’edició anterior també s’hi van col·locar frases que ajudaven a
entendre el panorama socioeconòmic del país.
La resta de pilars queden absorbits i per tant ocults amb les sales destinades a magatzems.
MAQUETES
Les maquetes es distribuiran per tot l’estand, des de l’espai d’acollida fins al videowall i
serviran per explicar les àrees en desenvolupament de la ciutat. Cada maqueta reposarà
sobre una taula de fusta de pi feta a mida.

Nota important: Tots els materials que formen part de l’arquitectura de l’estand han de
garantitzar el compliment de la normativa antifoc del Palais.

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

4. AMIDAMENTS

3.1 Pressupost
01.

Paviment

0,00 €

02.

Fusteries

0,00 €

03.

Electricitat

0,00 €

04.

Vidre

0,00 €

05.

Rotulació

0,00 €

06.

Varis

0,00 €

07.

Transport

0,00 €

TOTAL

0,00 €

*21% IVA no inclòs

3.1 Amidaments
01. Paviments

ud
m2

descripció
Part Stand I: Espai exposició: Tarima de 4 cm d'alçada amb paviment vinílic,
teixit trenat, classificació al foc Clase Bfl-SI.

amidament
128

m2

Part Stand I: Magatzems, bar: Paviment vinílic, teixit trensat, classificació al
foc Clase Bfl-SI.

23

m2

Part Stand II: Espai exposició: Paviment vinílic, teixit trensat, classificació al
foc Clase Bfl-SI.

46

m2

Part Stand II: Armaris integrats: Paviment vinílic, teixit trensat, classificació
al foc Clase Bfl-SI.
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ud

descripció

u

Estructura pèrgola, en tota la superfície, formada per pilars de fusta i
estructura de bigues de pi natural tipus flandes, blanquejat i amb tractament
ignífug, per un total de:

02. Fusteria

amidament
1

ml

Pilars Part Stand I

ml

Bigues Part Stand I

110

ml

Pilars Part Stand II

35

ml

Bigues Part Stand II

62

66

u

Envà amb estructura per suportar videowall,preparada per anar folrada de
vinil

1

u

Taules a mida de fusta de pi natural tipus flandes, sense tractar, per a
maquetes: 2x1m

1

u

Taules a mida de fusta de pi natural tipus flandes, sense tractar, per a
maquetes: 1x1m

1

u

Taula a mida de fusta de pi natural tipus flandes, de 0,90x3,00, per a sala de
reunió

1

u

Taula a mida de fusta de pi natural tipus flandes, de 1,00x6,00, per a sala de
reunió. Segons plànols detall de taula Networking.

1

u

Portes zona magatzems/armari, preparada per anar folrada de vinil.

2

u

Conjunt d'envans per a formació armaris matazem fins a 2,50m i segons
plànols detall de la sala de reunions. Llarg 12ml

1

u

Recubriment de pilars rodons, amb estructura de taulell corb, vernissat ignífug
transparent. L'estructura ha de ser autoportant i quedar lleugerament
separada del pilar.

3

BAR

u
u

Barra de 570cm x110x50. Formada per estructura de pi i taulell de DM per a
suportar la vitrina de vidre
Fons barra, format per estanteries de vidre, per a col·locació de cerveses,
segons plànol detall

1
1

u

Taquilles 24 unitats amb pany i clau

1

u

Recubriment rodó de cantonada amb 3 plans fent un triangle per a suport de
posters, mapes etc. L'estructura ha de ser autoportant i quedar separada del
pilar, segons mides de plànols.

1

u
u
u
u

taulell de treball preparació càtering. 3,5ml
Envans de DM a 2,50m d'altura, preparada per anar folrada de vinil per a
mitgeres i compartimentacions de zona magatzem. Segons plànols detalls.
Conjunt d'envans per a formació de nova zona de càtering/bar fins a 2,50m i
segons plànols detall.
Porta batent amb manetes interior/exterior i fontrises ocultes, de DM folrada
de vinil, per accés a interior del magatzem/preparatius càtering.

1
1
1
2

SALA REUNIONS ORGANISMES PÚBLICS

u

Formació de sala de reunions tancada per mitjà de pilars de fusta i tancament
de policarbonat cel·lular semitransparent de gruix 1,2

1

Pilars i Bigues ja comptats anteriorment
15ml
1u
1u
u
1u
1u
1u

Policarbonat ignífug, panells d'alçada 2,50m
Porta batent de 2,50x0,65m, marc de fusta i policarbonat
Taula a mida de fusta de pi natural tipus flandes, de
0,90x3,00, per a sala de reunió
Moble per a 2,20x30x1,00m per a deixar fulletons i catàlegs
Conjunt d'envans per a formació armaris matazem fins a
2,50m i segons plànols detall de la sala de reunions. Llarg
5,3ml
Porta batent de 2,50x0,65m integrada magatzem.

1
1
1
1
1
1

03. Electricitat

ud

descripció

amidament

u

Carrils blancs de 200 cm de llargada amb llums hàlogenes <2700k i focos de
color blanc. (la bombeta no sobresortirà del foco).

u

Switchboard 20kw/220v/ Escomesa i quadre 32A (19,9kw)

u

Base endoll (3/4) triples per encastar

24

u

Endoll

35

u

Cablejat

1

u

Bombetes càlides (<2700k), per a formació de rètol Barcelona Catalonia (2ud)

2

u

Fluorescents per a caixa de llum

1

u

Punts de llum per a bar i magatzem

ml

il·luminació led barra bar on hi ha ampolles

ud

descripció

u

Vidre de 2,40x0,65m per a porta d'accés a la sala de reunions

1

u

Vidre de 2cm de gruix, per a formació de vitrina bar segons detalls

1

ud
u

descripció
Banderoles impreses a doble cares de 75x30cm amb barra de pes inferior, i
fixades mecànicament a les bigues de la pèrgola

20

1

25
5,5

04. Vidre

amidament

05. Rotulació

amidament
11

u

Impressió vinil ultratack per una superfície total de 125 m2

1

u

Rètol BARCELONA CATALONIA, electrificat amb estructura de fusta que forma
el contorn del logo BCN-CAT

2

u

Vinils per a maquetes, amb la rotulació als cantells de les taules on se situen

8

ud

descripció

u

Neveres de 60 cm

2

u

Tela ignífuga, blanca, tipo reixeta, per a cobrir el sostre de l'estand, amb
certificat. Amb una superfície total de 80 m2, amplada de rotlle 2,20m

1

u

Penjador

1

u

Burra per a usuaris stand. 4ml

1

ud

descripció
Transport, montatge i desmontatgede Estand a la Fira Mipim a Cannes i a la
Fira Expo Real de Munich.

06.Varis
amidament

07.Transport

u

u
u

Transports per a recollida de materials INCASÒL
Gestió, recollida i devolució de materials de, Santa&Cole, Nanimarquina, etc.
De cessions.

amidament
1

1
1

08. Mobiliari cedit/llogat

ud

descripció

amidament

u

Cadires

72

u

Taules 4p

10

u

Taules 6p

u

Làmpara de peu

3
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5.ANNEX REPORTATGE FOTOGRÀFIC EDICIÓ 2017

MATERIALITAT
La materialitat i imatge global de l’stand serà la mateixa que reflexa el reportatge fotogràfic i s’ha
descrit anteriorment.

