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1.  Denominació 
 

Hispack 2018, Saló Internacional de l’Embalatge 
 
 

2.  Caràcter 
 

Professional i internacional 
 

3.  Periodicitat 
 

Triennal 
 

4.  ORGANITZACIÓ 
 

Fira de Barcelona 
Av. de la Reina Maria Cristina, s/n 
08004 Barcelona 
Tel.: 902233200/ +34 932332000 
A/e hispack.ventas@firabarcelona.com  
Web: www.hispack.com  
 

5.  Lloc, dates i horari 

 de celebració 
 

Ubicació: Recinte de Gran Via - Pavellons 1, 2 i 3 
Celebració: Del 8 a l’11 de maig de 2018 
Horari del saló:  
Expositors: De 08:30 a 19:00h. Dies 8 al 10 de maig 
     De 08:30 a 22:00h. Dia 11 de maig 
Visitants: De 09.30 a 18.30 h. Dies 8 al 10 de maig 
                  De 09.30 a 18.00 h. Dia 11 de maig 
 
Muntatge: De l’1 al 7 de maig de 2018. De 08.00 a 20.00 h. 
                    Dia 7 de maig de 2018. De 08:00 a 22:00h. 
Desmuntatge: Del 12 al 16 de maig de 2018. De 08.00 a 20.00 h. 
 
Fira de Barcelona es reserva el dret de modificar els períodes i els 
horaris de muntatge si ho considera necessari. 
 

 

 
6.  Sectors 

01 Maquinària i accessoris d’envasament i embalatge 

02 Maquinària i accessoris d’embotellament 

03 Maquinària per a etiquetatge, codificació i marcatge 

04 Maquinària per al procés de fabricació de productes 

que s’han d’envasar 

05 Matèries primeres. Materials per a envasament i 

embalatge. Productes auxiliars 

06 PLV. Publicitat en el punt de venda 

07 Logística: Intralogística, manipulació i emmagatzematge 

08 Recuperació, tractament i reciclatge 

09 Empreses de consultoria, enginyeria i serveis 

10 Automatització i digitalització 

11 Revistes tècniques i publicacions 

12 Associacions i organismes oficials 

13 Premium Pack 

 
L’organització es reserva el dret de retirar immediatament els 
productes que no s’ajustin a qualsevol dels sectors identificats al 
saló. 
 
 

7.  Participació 
 

 
Un cop l’empresa ha mostrat interès a participar al saló, un 
executiu de comptes es posarà en contacte amb vostès per 
enviar-los la proposta de participació que s’ajusti millor a les 
seves necessitats.  
 
Un cop acceptada la proposta, haurà de signar electrònicament el 
corresponent contracte de participació, que serà remès per 
l’organització mitjançant correu electrònic.  
 
En tot cas, per poder participar al saló, haurà de satisfer els drets 
d’inscripció per un import de 500 €, per client i saló, en concepte 
de tramitació. 
 
No es podrà contractar la participació en un saló si hi ha deutes 
vençuts i pendents de pagament amb Fira de Barcelona. 

mailto:hispack.ventas@firabarcelona.com
http://www.hispack.com/
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8.  Tarifes de participació 
 

8.1 DRETS D’INSCRIPCIÓ 
L’obertura de dossier és de 500 € per client en concepte 
d’obertura de dossier i tramitació. 
 
Els drets d’inscripció inclouen: Obertura de dossier i tramitació, 
Wi-Fi, passis d’expositor, inserció en el catàleg en línia, inserció 
en la guia del visitant i invitacions. 
 
Els preus no inclouen IVA. 
 

8.2. LLOGUER D’ESPAI / ESTAND PACK / EVENT PARTNER 
Les tarifes d’espai lliure són les següents:  
De 29 m2 a 49 m2  175 €/m2 
De 50 m2 a 99 m2  170 €/m2 
De 100 m2 a 200 m2 165 €/m2 
Més de 200 m2  160 €/m2 
 
Les tarifes d’Estand Pack són les següents: 
Estand Pack STANDARD (des de 16 m2 fins a 40 m2) 
Preu: 3.695 € Preu m2 addicional: 208 €/m2 
Estand Pack BUSINESS (des de 20 m2 fins a 40 m2) 
Preu: 4.995 € Preu m2 addicional: 234 €/m2 
Estand Pack PLUS (des de 20 m2 fins a 40 m2) 
Preu: 6.268 € Preu m2 addicional: 285 €/m2 
Estand Pack PREMIUM (des de 40 m2 fins a 70 m2) 
Preu: 13.941 € Preu m2 addicional: 292 €/m2 
Estand Pack GOLD (des de 40 m2 fins a 70 m2) 
Preu: 14.061 € Preu m2 addicional: 295 €/m2 
 
Les tarifes d’Event Partner (visibilitat/networking/serveis afegits) 
a partir de 60 m2 
Preu: 3.950 € 
És obligatori contractar espai lliure o Estand Pack. 
 
Els preus no inclouen IVA. 
 
8.3 COEXPOSITORS 
Les empreses expositores poden autoritzar altres empreses a 
participar en el seu estand en concepte de coexpositor pagant 
uns drets d’inscripció de 400 € i emplenant el formulari que 
facilitarà el saló, en el qual s’informarà dels drets dels 
coexpositors. 
 
8.4 SERVEIS AL MUNTADOR 
L’empresa encarregada dels treballs de muntatge d’un estand ha 
d’abonar a Fira de Barcelona, abans d’iniciar el muntatge, 
l’import de les tarifes descrites al Catàleg de serveis en línia en 
concepte de serveis de muntador. Aquestes tarifes es defineixen 
sobre la base dels tipus de muntatge següents: 
 
-Moqueta o tarima 2,26 €/m2 

-Estand modular 5,06 €/m2 

-Estand de disseny 7,93 €/m2 
 
Els preus no inclouen IVA. 
 
En cas de contractar l’estand a SERVIFIRA, aquesta entitat 
assumeix les despeses de serveis de muntador. 
 
No es permetrà iniciar el muntatge de l’estand a cap empresa 
expositora/muntadora/decoradora que tingui saldos vençuts 

pendents de pagament amb Fira de Barcelona, independentment 
del saló/edició/acte a què correspongui el deute. 
 
 

El personal que accedeixi al recinte, i que sigui aliè a l’empresa 
expositora, ha de facilitar al Departament de Serveis al Client el 
nom complet i el DNI/passaport per a l’elaboració dels passis de 
muntatge. 
 
Les normes per al muntatge d’estands es poden consultar al web 
http://www.firabarcelona.com/normativa-de-participacio  
 

8.5 GESTIÓ DE RESIDUS 
Totes les empreses decoradores s’han d’encarregar de retirar els 
residus durant el muntatge del seu estand i de deixar net i 
expedit el seu espai un cop conclòs el termini de desmuntatge. 
Els expositors poden contractar el servei de retirada d’enderrocs 
o residus a través del Catàleg de serveis en línia.  
En cas que es deixi algun tipus de residu un cop finalitzat el 
termini de desmuntatge, l’empresa expositora serà penalitzada 
amb una sanció de com a màxim 50 €/m2 ocupat. 
 

8.6 ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES 
L’Assegurança Multirisc de Danys Materials i Responsabilitat 
Civil és obligatòria, i, en aquest sentit, els expositors s’hi 
adhereixen per participar al saló a través de la pòlissa 
d’assegurança contractada per FIRA DE BARCELONA per a tots els 
expositors. Per tal de formalitzar la contractació i l’adhesió a la 
pòlissa esmentada, l’expositor ha d’abonar 63 € en concepte de 
prima total d’assegurança (impostos inclosos), que comprèn les 
cobertures d’assegurança de danys materials i responsabilitat 
civil. 
 
8.6.1. COBERTURA D’ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS 

 Inclou els danys materials ocasionats en els béns 
assegurats que siguin objecte d’exposició a causa d’un 
dels riscos coberts, amb el límit de capital assegurat de 
20.000,00 € a primer risc per expositor. 

 

 Inclou les despeses d’assistència a l’exposició, entenent 
com a tals les despeses justificades degudament de 
trasllats, publicitat, hotels, i lloguers de personal 
d’atenció i manteniment d’estand en els quals hagi 
incorregut l’expositor, amb el límit de capital assegurat 
de 10.000,00 € a primer risc per expositor. 

 
Aquestes despeses són indemnitzables quan la participació 
queda cancel·lada definitivament per l’ocurrència d’un sinistre 
cobert de danys materials, abans del començament de la 
participació. 
 

 Riscos coberts: 
 

- incendi, caiguda de raig i explosió 
- Riscos extensius: vandalisme, pluja, vent, 
pedra o neu, danys per aigua, danys per fum, impacte 
de vehicles terrestres, caiguda d’aeronaus o astronaus, 
ones sòniques, vessament accidental de les 
instal·lacions automàtiques contra incendis. 
- Garanties complementàries: mesures 
adoptades per l’autoritat, salvament i desenrunament, 
ompliment d’equips d’extinció, reposició d’arxius i 
despeses d’extinció. 
- Garanties addicionals: béns a la intempèrie, 
trencament de llunes i vidres i danys elèctrics en 
aparells elèctrics i/o electrònics. 

http://www.firabarcelona.com/normativa-de-participacio
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- Riscos catastròfics: inundació, terratrèmol, 
tempesta ciclònica atípica, huracà, tsunami, erupció 
volcànica, terrorisme, tumult popular, actes de les 
forces armades i els cossos de seguretat en temps de 
pau. 

 Franquícies: L’expositor assumeix al seu càrrec una 
franquícia de 300 € per sinistre de danys materials i de 
300 € per sinistre de despeses d’assistència. 

 S’exclouen de la cobertura els danys i pèrdues derivats 
d’actes de robatori, atracament, furt i infidelitat 
d’empleats. 

 
8.6.2. COBERTURA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
Inclou les reclamacions derivades de danys materials i/o 
corporals i les conseqüències causades a tercers, de les quals 
pugui resultar civilment responsable l’expositor. 
 
FIRA BARCELONA té la consideració de tercer davant l’expositor, 
de manera que la cobertura inclou els danys materials i/o 
corporals i les conseqüències causades a FIRA BARCELONA, dels 
quals l’expositor resulti civilment responsable. 
 
Inclou les reclamacions derivades de danys corporals per 
accident laboral que hagin patit els empleats de l’expositor, dels 
quals l’expositor resulti civilment responsable. 
 
Inclou les reclamacions derivades de danys corporals per 
intoxicació alimentària, dels quals l’expositor resulti civilment 
responsable. 
 
S’estableix un límit de 300.000,00 € per sinistre i expositor, amb 
un sublímit per víctima de 150.000,00 € en cas d’accident laboral. 
 
S’estableix un límit global per sinistre i fira d’1.500.000,00 € per a 
tots els expositors. 
 
Franquícies: L’expositor assumeix al seu càrrec una franquícia de 
300 € per sinistre. 
 
8.6.3. DISPOSICIONS  
 Tramitació d’incidències 
En el cas que es produeixi un sinistre, l’expositor ha de contactar 
amb el cap de serveis del pavelló, que l’assistirà i tramitarà la 
gestió al nostre Servei de Control de Riscos. 
 
Per al supòsit de danys vandàlics, la comunicació de sinistre ha 
d’anar acompanyada de l’original de la denúncia a la policia 
corresponent, i s’ha d’interposar en un màxim de 24 hores 
després que es produeixi el sinistre. 
 
 Franquícies 
Les franquícies són assumides íntegrament per l’expositor, amb 
completa indemnitat de FIRA BARCELONA. 
 
 Principals béns exclosos 

 Els béns que no són objecte d’exposició, tret dels béns 
que són propietat dels empleats. 

 Els béns que no es troben dins el recinte firal. 

 Diners, títols, joies, objectes d’art i objectes de valor. 
 

 Primes i cobertures 
Les cobertures indicades estan subjectes a variació en funció del 
resultat de les renovacions anuals o les modificacions que pugui 
haver en les condicions de la pòlissa. 
 
 

 Existència d’altres assegurances 
Aquesta pòlissa actua en excés o defecte de qualsevol pòlissa que 
pugui tenir contractada i en vigor cada expositor en el moment 
del sinistre. 
 

 Documentació 
Els expositors poden sol·licitar a FIRA BARCELONA un certificat 
d’assegurança acreditatiu de la cobertura i la prima 
d’assegurança emès per la companyia asseguradora. 
 
8.7. CONTROL D’ACCESSOS (RECINTE GRAN VIA) 
Per tal de preservar la seguretat de les instal·lacions i de regular 
la correcta mobilitat i l’operativa dins del recinte Gran Via per 
controlar l’entrada de vehicles, s’aplicarà la tarifa d’accés al 
recinte en funció del tipus de vehicle i del temps d’estada. 
 
La tarifació esmentada i les condicions d’accés al recinte estaran 
a disposició dels usuaris prèviament a accedir-hi.  
 

8.8 IVA 
A tots els preus indicats cal aplicar-hi l’IVA corresponent en 
funció de la normativa europea. Segons la normativa europea 
esmentada, a partir del 2011 s’apliquen les noves regles de 
localització de serveis. Per tant, els serveis prestats entre 
empreses (B2B) relacionats amb la participació de fires i tots els 
serveis considerats accessoris tributen en la seu del destinatari. 

 
9. Distribució i adjudicació d’espais  
 

La distribució i l’adjudicació d’espais correspon en exclusiva a Fira 
de Barcelona. A partir del 12 de juny de 2017, s’iniciarà el procés 
de distribució i d’adjudicació de l’espai entre les empreses que 
hagin sol·licitat participar-hi. Aquesta adjudicació es durà a terme 
d’acord amb consideracions d’ordre tècnic i sectorial 
relacionades amb el conjunt de l’exposició i els materials que s’hi 
exhibiran, tot i que es procurarà tenir en compte l’antiguitat de 
l’empresa, la data de lliurament de la sol·licitud i el metratge 
sol·licitat.  
 
 

10.  Contracte de participació 
 

L’organització remetrà a l’empresa el contracte de participació. 
Hi ha dues tipologies de contracte, a petició del client: 
 

a) Contractes amb ubicació determinada: En aquests 
s’indicarà la proposta d’ubicació i els metres quadrats 
adjudicats, en règim de lloguer. 
 

b) Contractes sense ubicació determinada: Únicament es 
farà referència als metres quadrats contractats en 
règim de lloguer o el tipus de pack seleccionat pel 
client.  

 
La signatura del contracte esmentat implica el reconeixement i 
l’acceptació de l’espai, de la ubicació i de les Normes de 
participació del saló i del Reglament de participació d’expositors 
de Fira de Barcelona. El contracte de participació és únicament 
vàlid per a l’empresa que figura en la inscripció i per a una sola 
edició del saló. 
 
En qualsevol de les dues tipologies de contractació, es generaran 
tres factures de participació amb els venciments següents: 
 



 

 

Normes de participació 2018 

4 

 1r venciment: 30 dies després de la data de factura, per 
un import corresponent al 25% de la participació. (Un 
cop signat el contracte)  

 
 2n venciment: 135 dies abans de la data de muntatge, 

per un import corresponent al 25% de la participació.  
 

 3r venciment: 45 dies abans de la data de muntatge, 
per un import corresponent al 50% de la participació.  

 
Si la contractació es fes en un termini inferior als indicats 
anteriorment, els imports es reagruparan en dues factures o en 
una factura (depenent del moment de la contractació) pel 100% 
de l’import corresponent a participació i serveis. En tot cas, les 
factures hauran d’haver estat satisfetes en la seva totalitat abans 
de l’inici del muntatge de saló. 
 
En els contractes sense ubicació determinada, l’emissió del 
contracte de participació generarà automàticament la facturació 
de l’import corresponent als drets d’inscripció. Un cop signat el 
contracte, es generarà la primera factura corresponent a 
participació.  
 
En els contractes amb ubicació determinada, l’adjudicació d’espai 
es durà a terme un cop satisfeta la factura corresponent als drets 
d’inscripció. Un cop rebut el pagament corresponent dels drets 
d’inscripció, l’organització generarà el contracte de participació, 
amb la ubicació concreta i els metres quadrats adjudicats, així 
com, si és el cas, la modalitat de pack seleccionada i els serveis 
addicionals contractats. Un cop signat el contracte, s’emetrà la 
primera factura corresponent a participació.   
  

11.  Condicions de pagament  
 

El pagament de les factures s’ha d’efectuar a favor de Fira de 
Barcelona – Salón Hispack 2018, utilitzant una de les formes 
següents: 
– Rebut domiciliat (només per a comptes bancaris a Espanya). Si 
es tria aquesta modalitat, totes les factures que emeti Fira de 
Barcelona per a qualsevol saló s’hauran de tramitar per aquesta 
via de pagament.  
– Xec confirmat. 
– Ingrés en efectiu o pagament amb targeta de crèdit a les 
oficines de Serveis al Client de Fira de Barcelona.  
– Transferència bancària a qualsevol dels comptes bancaris 
següents: 
 
 

Caixabank, SA 
IBAN:       ES49-2100-0927-5602-0001-7660   
BIC/SWIFT:   CAIXESBBXXX 
  
BBVA 
IBAN:       ES31 0182 6035 4201 0085 7117   
BIC/SWIFT:   BBVAESMMXXX 
  
Banco Popular 
IBAN:       ES20 0075 1586 9506 0442 2331   
BIC/SWIFT:   POPUESMM 
  
Banc Sabadell 
IBAN:       ES19 0081 5084 04000129 0030   
BIC/SWIFT:   BSABESBB 
 
IMPORTANT: 
Perquè el pagament es registri correctament, en la transferència 
o en el xec bancari confirmat a favor de FIRA INTERNACIONAL DE 

BARCELONA, s’ha d’indicar el codi de client i el número de 
factura que hi apareix. 
 

12.  Servifira  
Contractació de serveis 
 

12.1. CATÀLEG DE SERVEIS EN LÍNIA 
A través del Catàleg de serveis en línia, l’expositor pot contractar 
tots els serveis necessaris per participar al saló, incloent-hi la 
possibilitat de contractar un estand de disseny personalitzat a 
través de www.servifiraproject.com  
 

12.2. CARPETA EXPRESS 
Set dies abans del primer dia de muntatge entra en 
funcionament la Carpeta Express per a les contractacions 
d’última hora, que disposa d’un nombre limitat de productes per 
contractar i s’hi aplica un recàrrec del 30%. 
 

13. Modificació d’emplaçament. 
 
Fira de Barcelona es reserva la facultat de modificar l’espai 
contractat per l’expositor dins del mateix recinte firal, sense que 
l’expositor pugui exigir cap reemborsament per aquest motiu. 
Queda expressament prohibida la permuta, la cessió o el 
sotsarrendament a tercers de l’espai contractat. 
Si per alguna causa aliena a l’organització aquesta no pot posar a 
disposició de l’expositor l’espai contractat i n’hi adjudiqués un 
altre dins del mateix recinte firal, de característiques similars 
però més reduït, a l’expositor se li restituirà, si escau, la 
diferència entre l’import satisfet per l’espai contractat i l’import 
de l’espai finalment assignat, sense que l’expositor tingui dret a 
cap tipus d’indemnització per aquest concepte, i renunciarà, no 
obstant això, en el moment oportú, a qualsevol reclamació en 
aquest sentit. Amb aquesta finalitat les parts han de formalitzar 
el corresponent annex al contracte de participació. 
Si per qüestions alienes a la voluntat de Fira de Barcelona, 
incloent-hi l’existència d’obres al recinte firal on s’hagi previst 
que tingui lloc l’esdeveniment, resulta impossible celebrar-lo en 
qualsevol dels palaus o pavellons d’aquest recinte, Fira de 
Barcelona pot modificar el lloc de la celebració i traslladar 
l’esdeveniment a l’altre recinte firal. En aquest cas, quedaran 
sense efecte i resolts els contractes de participació subscrits fins 
a la data. 
No obstant això, Fira de Barcelona mantindrà la condició 
d’expositor a tots aquells clients que no manifestin per escrit la 
seva voluntat de no participar a l’esdeveniment en el seu nou 
emplaçament i aplicarà les quantitats satisfetes pels expositors 
fins a aquesta data als nous contractes que subscriguin.  
Si es rebés una comunicació escrita efectuada per l’expositor en 
què manifestés la seva voluntat de no participar a l’esdeveniment 
en el seu nou emplaçament, Fira de Barcelona procedirà a 
restituir a l’expositor les quantitats que, d’acord amb el contracte 
de participació, hagi satisfet fins a aquesta data, sense que 
l’expositor tingui dret a cap tipus d’indemnització per aquest 
concepte, i renunciarà, no obstant això, en el moment oportú, a 
qualsevol reclamació en aquest sentit. El contracte de 
participació quedarà automàticament cancel·lat entre les parts a 
partir de la notificació efectuada per l’expositor. 

 
 
14.  Modificació de superfície 
 

Si l’expositor sol·licita una reducció d’espai, perdrà el dret a la 
totalitat del que hagi contractat tot i que pot sol·licitar una nova 

http://www.servifiraproject.com/
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ubicació entre els espais disponibles. Si l’expositor demana una 
ampliació d’espai, Fira de Barcelona atendrà aquesta petició 
sempre que hi hagi disponibilitat d’espai. En tots dos supòsits 
s’haurà de formalitzar documentalment entre l’organització i 
l’expositor la nova contractació d’espai. En cas que no disposi de 
l’espai sol·licitat, la contractació efectuada restarà inalterable. 
 

15. Anul·lació de la participació 
  per part de l’expositor 
 

Els expositors poden anul·lar la seva participació a Hispack 2018 
per escrit a través de qualsevol mitjà fefaent que permeti 
acreditar-ne l’enviament i la recepció. Un cop verificada la 
comunicació, l’organització tancarà el compte de l’expositor 
mostrant el detall de les factures corresponents a participació i 
serveis.  
 

a) Si l’anul·lació es produeix abans del 16 de desembre de 
2017 (135 dies abans del muntatge), es retornaran a 
l’expositor les quantitats que hagi satisfet fins a la data. 
 
b) Si l’anul·lació es produeix entre el 17 de desembre de 
2017 (134 dies abans del muntatge) i el 17 de març de 2018 
(45 dies abans del muntatge), l’expositor està obligat a 
satisfer el 100% dels imports facturats i vençuts, en 
concepte de penalització, com a conseqüència de l’anul·lació 
de la participació. 

a)  
c) Si l’anul·lació es produeix a partir del 18 de març de 2018 
(44 dies abans del muntatge), la penalització serà del 100% 
de la liquidació final.  

 

L’import corresponent a drets d’inscripció no serà objecte de 
devolució en cap cas. 
 
En el supòsit que l’expositor no hagi satisfet la totalitat de 
l’import abans de l’inici del muntatge o no hagi ocupat l’espai 
contractat, l’organització té llibertat per cedir l’espai o 
l’estand a un tercer i no té cap obligació d’indemnitzar-lo ni 
de retornar-li les quantitats avançades per aquest concepte. 

 
 

16.  Causes de força major 
 

Fira de Barcelona es reserva el dret de reduir o ampliar la durada 
d’un saló determinat, així com d’ajornar-ne el muntatge, la 
celebració i el desmuntatge, sempre que ho aconsellin 
circumstàncies especials o per causes de força major. Aquestes 
circumstàncies no són motiu suficient perquè els expositors 
rescindeixin el seu contracte ni per exigir cap mena de 
compensació en concepte de danys i perjudicis.  
 

17.  Plec contractual i acceptació de les 
normes de participació 
 

Aquestes normes de participació es constitueixen en plec de 
condicions de contractació. Per a qualsevol aspecte que no 
prevegin expressament aquestes Normes de participació, és 
aplicable el Reglament de participació d’expositors de Fira de 
Barcelona, al qual se sotmeten expressament els expositors i que 
es pot consultar a www.firabarcelona.com  
En cas de contradicció o discrepància entre aquests dos 
documents, preval el que disposen aquestes normes de 
participació. 

 
 

TEXTOS OPCIONALS: 

 

1.- Transaccions comercials (reglament de vendes) 

No es permetrà la venda directa d’articles per ser retirats dels estands durant el transcurs del saló. Les excepcions al que s’ha indicat 
anteriorment es regiran segons el que disposa la Llei d’activitats firals i el seu Reglament. 

 

2.- Reglament de sortejos o combinacions aleatòries  

Qualsevol sorteig o concurs que l’expositor vulgui realitzar haurà de ser autoritzat prèviament per l’organització. 
 
En tot cas, qualsevol sorteig, rifa, tómbola o combinació aleatòria que es pretengui realitzar haurà de disposar de la preceptiva 
autorització de la Direcció General del Joc i d’Espectacles i quedarà subjecte al que es disposa al Reglament de rifes, tómboles i 
combinacions aleatòries i a qualsevol normativa que sigui d’aplicació. 
 
 

 

http://www.firabarcelona.com/

