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Barcelona International Community Day és una iniciativa de la 
Direcció de Promoció de la Ciutat de la Gerència d’Ocupació, 
Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es tracta d’un espai de trobada de la comunitat internacional 
de l’àrea de Barcelona, amb una fira amb empreses, escoles 
internacionals, entitats i associacions, un gran ampli programa 
de conferències i activitats d’animació per establir-se, integrar-
se i gaudir de Barcelona com un barceloní més. 

Compta amb la col·laboració i implicació de nombroses 
entitats, associacions i professionals a títol personal i amb el 
suport dels patrocinadors. 

Promotor: 
Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona 
Carrer Llacuna, 162 - 08018 Barcelona 
www.bcn.cat/business 
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AUDITORI BANC SABADELL ALTRES ESPAISSALA A SALA B

CÀPSULA: «MOU-TE PER BARCELONA! A PEU, EN 
BICI, PELS PARCS…», a càrrec de Promoció del 
Transport Públic TAULA RODONA: «EL PLUS DEL TALENT 

INTERNACIONAL A LES EMPRESES», moderada i 
coordinada per Barcelona Activa

LLOC: Tot l’espai 
ACTIVITAT CULTURAL: LA CASTANYERA

TALLER DE CUINA: «LA TRADICIÓ DE LA 
CASTANYADA: FEM PANELLETS»

LLOC: Ludoteca 
TALLER INFANTIL: MÀSCARES I FACE-PAINTING 
HALLOWEEN, a càrrec de BISA 

LLOC: Ludoteca 
CONTE POPULAR EN FRANCÈS: «LE CORBEAU ET 
LE RENARD», a càrrec de BISA

LLOC: Pati del Rei 
ACTUACIÓ MUSICAL: BARCELONA CORAL ÀSIA 

LLOC: Ludoteca 
CONTE POPULAR EN ANGLÈS: «JACK AND THE 
BEANSTALK», a càrrec de BISA

LLOC: Ludoteca
CONTE POPULAR EN ALEMANY: «DER 
RATTENFÄNGER VON HAMELN», a càrrec de BISA

LLOC: Ludoteca 
CONTE POPULAR EN FRANCÈS: «LA CIGALE ET LA 
FOURMI», a càrrec de BISA

LLOC: Ludoteca 
CONTE POPULAR EN ANGLÈS: «GOLDILOCKS AND 
THE THREE BEARS», a càrrec de BISA

LLOC: Ludoteca 
CONTE POPULAR EN ALEMANY: «DIE BREMER 
STADTMUSIKANTEN», a càrrec de BISA 

LLOC: Pati del Rei 
ACTIVITAT DE NETWORKING: «RELACIONA’T I FES 
CONTACTES», patrocinat per Banc Sabadell

LLOC: Ludoteca 
TALLER INFANTIL: MÀSCARES I HALLOWEEN 
FACE-PAINTING a càrrec de BISA 

LLOC: Per tot l’espai 
FI DE FESTA MUSICAL: DIXIE BAND DEL TALLER DE 
MÚSICS

LLOC: Àgora 
ESPAI DE SELFIES: AVUI SIGUES PROTAGONISTA 

TALLER d’INTERCULTURALITAT: «USEFUL 
SKILLS AND ATTITUDES TO EMBRACE CULTURAL 
DIVERSITY», a càrrec de The Sky is the Limit 

TAULA RODONA: «DONES DEL MÓN: 
EMPRENEDORIA I LIDERATGE SOCIAL», moderada 
per Casa Àsia

TALLER PRÀCTIC DE COMUNICACIÓ: «IMPACTAR 
AMB UN BON PITCH», a càrrec d’aPortada 
Comunicació

TAULA RODONA: «LA RIQUESA  DE LA VARIETAT 
LINGÜÍSTICA», coordinada per Programa 
BCN Interculturalitat i Associació Linguapax 
Internacional

CONFERÈNCIA: «DESCOBRIR LA BARCELONA 
DESCONEGUDA», a càrrec de Barcelona Guide 
Bureau

CÀPSULA: «VIURE A BARCELONA, LLOGAR O 
COMPRAR», a càrrec d’Atipika

CONFERÈNCIA: «EL RUNNING A BARCELONA, 
TENDÈNCIES I LLOCS PER CÓRRER», a càrrec de 
Running Barcelona

TAULA RODONA: «L’ADAPTACIÓ DE LA FAMÍLIA 
EXPATRIADA», coordinada per Alter Ego Relocation 
Services  

CONFERÈNCIA: «VIURE L’ART I LA CULTURA A 
BARCELONA: 1001 PROPOSTES AL TEU ABAST», a 
càrrec de Barcelona Metropolitan

CÀPSULA: «CREAR UNA EMPRESA ÉS FÀCIL AMB 
BARCELONA ACTIVA», a càrrec de Barcelona Activa

CÀPSULA: «SANITAT A BARCELONA; COM ÉS 
EL SISTEMA I QUINES SÓN LES DIFERÈNCIES 
AMB ALTRES PAÏSOS», a càrrec de 
PhysiotherapyBarcelona

TAULA RODONA: «JUST LANDED? JOB OPTIONS IN 
BARCELONA», coordinada per Barcelona Activa

CÀPSULA: «JOBSEEKING IN BARCELONA 360°», a 
càrrec de Barcelona Activa

CÀPSULA: «CONSELLS PRÀCTICS PER A FACILITAR 
ELS TRÀMITS A FAMÍLIES I PETITES EMPRESES», a 
càrrec de Balcells Associats 

CÀPSULA: «ESTRATÈGIES FISCALS PER ALS 
EXPATRIATS», a càrrec de Banc Sabadell

CÀPSULA: «L’ARRIBADA A BARCELONA: TRÀMITS I 
RECOMANACIONS», a càrrec de BRS Relocation

CÀPSULA: «EL CATALÀ T’OBRE PORTES», a càrrec 
del Consorci de Normalització Lingüística de 
Catalunya

CÀPSULA: «UNA MIRADA A LES ESCOLES 
INTERNACIONALS DE BARCELONA», a càrrec de BISA
(Barcelona International School Association)

CÀPSULA: «PROJECTES EMPRENEDORS I PERMÍS 
DE TREBALL», a càrrec de Sagardoy Abogados

CÀPSULA: «SIGUES SOLIDARI A BARCELONA. 
FES-TE VOLUNTARI!», a càrrec de Federació 
Entitats Voluntaris

CÀPSULA: «LA CONVALIDACIÓ DE TÍTOLS 
UNIVERSITARIS», a càrrec del Servei 
d’Acompanyament al Reconeixement Universitari, 
SARU

10.30 - 11.00 h 10.30 - 11.30 h Tot el dia

11.45 - 13.15 h

10.30 – 11.15 h

11.30 – 11.50 h

12.00 – 12.45 h

12.00 – 12.20 h

12.30 – 12.50 h

15.00 – 15:20 h

15.30 – 15.50 h

16.00 – 16.20 h

13.00 - 15.00 h

16.30 – 18.30 h

18.30 - 19.00 h

13.30 - 14.45 h

15.00 - 16.00 h

16.15 - 17.15 h

10.30 - 11.15 h

11.15 - 11.45 h

11.30 - 12.15 h

13.15 - 14.15 h

17.30 - 18.30 h

15.00 - 15.45 h

16.00 - 16.30 h

16.45 - 17.15 h

17.30 - 18.30 h

12.30 - 13.00 h

12.00 - 12.30 h

12.45 - 13.15 h

13.30 - 14.00 h

15.00 - 15.30h

15.45 - 16.15 h

16.30 - 17.00 h

17.15 - 17.45 h

18.00 - 18.30 h

10:00 h OBREN LES PORTES 10:00 h OBREN LES PORTES

Aterratge personal Treballar i fer negocis Gaudir i fer contactes Activitats d’animació

19:00 h TANQUEN LES PORTES 19:00 h TANQUEN LES PORTES
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Programa Dissabte, 31 d’octubre 2015

10.30 - 11.00 h

CÀPSULA: “MOU-TE PER BARCELONA! A 
PEU, EN BICI, PELS PARCS…” a càrrec de  
Promoció del Transport Públic

PONENT: Manel Ferri, vocal de Relacions 
Estatals

DESCRIPCIÓ: La mobilitat és un fet 
habitual en la vida quotidiana a la 
ciutat, i el dia a dia no es pot entendre 
sense els milers de desplaçaments que 
fan els ciutadans a peu, en bicicleta, en 
transport col·lectiu o en vehicle privat. 
En aquesta xerrada podràs conèixer 
quines són les millors opcions per 
moure’t a la nostra ciutat, aprofitant 
la potent oferta de transport públic i 
contribuint a una mobilitat sostenible.

11.15 - 11.45 h

CÀPSULA: “VIURE A BARCELONA, 
LLOGAR O COMPRAR” a càrrec d’Atipika

PONENT: Renzo Riva, manager Atipika

DESCRIPCIÓ: Coneix els procediments 
d’arribada per llogar o comprar una llar 
a Barcelona. Quines són les zones de la 
ciutat i rodalies amb més atractiu? Per 
què les famílies que arriben trien de 
manera preferent algunes d’aquestes 
zones? A més, coneixerem la possibilitat 
que ofereix la llei d’obtenir un «visat 
d’or» o permís de residència per a dos 

anys per als inversors estrangers que 
comprin un habitatge amb determinats 
requisits.

12.00 - 12.30 h

CÀPSULA: “CONSELLS PRÀCTICS PER 
FACILITAR ELS TRÀMITS A FAMÍLIES 
I PETITES EMPRESES”  a càrrec de 
Balcells Associats  

PONENT: Cristian Balcells, advocat i CEO

DESCRIPCIÓ: Quins tràmits cal fer en 
aterrar? En aquesta càpsula coneixeràs 
els punts claus que necessiten els 
expatriats a l’hora de fer els tràmits 
de residència, el visat, el número 
d’identificació d’estranger (NIE), les 
relacions amb ambaixades i consolats 
a Espanya i Andorra, etc. I si vull crear 
una petita empresa? Descobreix quins 
tràmits són necessaris per invertir en un 
projecte empresarial o emprendre’n un.

12.45 - 13.15 h

CÀPSULA: “ESTRATÈGIES FISCALS PER 
ALS EXPATRIATS”  a càrrec de Banc 
Sabadell

PONENT: Miguel Garcerán Ruiz, director 
de Dret Tributari

DESCRIPCIÓ: Una sessió molt pràctica, 

orientada a expatriats, ja siguin o no 
residents, en què explicarem com les 
polítiques fiscals afecten les seves 
inversions. Destacarem la importància 
d’estar ben identificat a efectes fiscals 
i la manera d’informar adequadament 
l’entitat financera sobre els residents 
fiscals. Es tractarà l’impost sobre la renda 
de les persones físiques (IRPF) versus 
l’impost sobre la renda de no residents 
(IRNR) i l’anomenada «llei Beckham», 
així com l’intercanvi d’informació fiscal 
entre les administracions tributàries de 
diferents països: FACTA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) i SRC (Informe Comú 
i Due Diligence Standard).

13.30 - 14.00 h 

CÀPSULA: “L’ARRIBADA A BARCELONA: 
TRÀMITS I RECOMANACIONS” a càrrec 
de BRS Relocation Services

PONENT: Beatriz Carro, directora

DESCRIPCIÓ: Traslladar-se a una nova 
ciutat o un nou país implica molt més 
que la recerca de l’habitatge. És un 
esdeveniment transcendental per a la 
vida de les persones i les famílies. En 
aquesta càpsula donarem les pinzellades 
necessàries per afrontar aquesta nova 
etapa amb menys incertesa: què cal 
preparar abans de l’arribada a Barcelona; 
com organitzar els aspectes logístics 
tan importants com són la mudança, 
els subministres, els vehicles; quins són 
els tràmits administratius necessaris 

a la nostra ciutat; i, a més, algunes 
recomanacions molt pràctiques per a 
conèixer la nostra cultura i sentir-te com 
a casa en poc temps.

15.00 - 15.30h

CÀPSULA: “EL CATALÀ T’OBRE PORTES” 
a càrrec del  Consorci de Normalització 
Lingüística de Catalunya

PONENT: Judit Riart 

DESCRIPCIÓ: A Catalunya la llengua 
catalana és útil per a moltes coses: per 
conèixer l’entorn i la cultura del lloc on vius 
i per a les relacions socials (a l’escola, amb 
els veïns, a l’entorn laboral…), però també 
és útil per a les relacions comercials, per a 
les empreses i per als negocis.

A la càpsula podràs conèixer com el 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
(organisme oficial per a l’ensenyament 
de català) et pot apropar a la llengua 
catalana amb els cursos presencials i en 
línia, amb l’oferta d’activitats lúdiques i 
culturals i amb converses informals en el 
marc del programa de Voluntariat per la 
llengua. 

15.45 - 16.15 h

CÀPSULA: «UNA MIRADA A LES ESCOLES 
INTERNACIONALS DE BARCELONA», a 
càrrec de BISA, Barcelona International 
School Association

PONENT: Mark Pingitore, president

AUDITORI BANC SABADELL

cast

ang

ang

ang

angcat

ang

ang



10 11

DESCRIPCIÓ: Una de les principals 
preocupacions que els pares tenen quan 
arriben a un nou país i una nova ciutat 
és l’educació dels seus fills. Catalunya té 
una oferta àmplia i variada de propostes 
de gran qualitat i reconeixement 
internacional tant en l’educació pública 
com en la concertada i privada. En 
aquesta càpsula explicarem quina és 
l’oferta que tenen a l’abast els pares que 
desitgen continuar un projecte educatiu 
internacional, triar el caràcter propi 
del centre i mantenir com a prioritat el 
lligam amb el seu país o lloc d’origen. 

16.30 - 17.00 h

CÀPSULA: «PROJECTES 
EMPRENEDORS I PERMÍS DE 
TREBALL», a càrrec de Sagardoy 
Abogados

PONENT: Ana Garicano, advocada

DESCRIPCIÓ: Com podem implementar 
legalment un projecte emprenedor a la 
ciutat? Com podem agilitzar el procés de 
gestió de l’autorització de treball? Què 
era la llei Beckham i quines alternatives 
hi ha actualment? Aquesta càpsula et 
donarà les solucions necessàries per 
a conèixer el sistema legal més bàsic i 
important a l’hora d’emprendre. A més, 
coneixeràs els aspectes legals que més 
beneficien els expatriats.

17.15 - 17.45 h

CÀPSULA: «SIGUES SOLIDARI A 
BARCELONA. FES-TE VOLUNTARI!», a 
càrrec de Federació Entitats Voluntaris

PONENT: Albert Francolí, responsable 
de Voluntariat

DESCRIPCIÓ: Catalunya és un territori 
solidari. Els recaptes d’aliments o els 
imports aconseguits anualment per 
La Marató de TV3 demostren la gran 
solidaritat i el compromís que tenim 
a l’hora d’afrontar reptes de manera 
conjunta. Barcelona és també la seu 
de nombroses associacions sense 
ànim de lucre dedicades a treballar per 
la cohesió ciutadana, la millora de la 
nostra realitat, a més de donar resposta 
a emergències i problemes socials. 
Els voluntaris treballen aportant el 
seu temps, la seva feina i entusiasme i 
obtenen una gran gratificació que no es 
paga amb diners. Coneix la realitat dels 
voluntaris i implica-t’hi i col·labora per 
contribuir que el món sigui més humà.

18.00 - 18.30 h

CÀPSULA: «LA CONVALIDACIÓ DE 
TÍTOLS UNIVERSITARIS», a càrrec 
del Servei d’Acompanyament al 
Reconeixement Universitari, SARU

PONENT: Àgata Sol, tècnica

DESCRIPCIÓ: El Servei d’Acompanyament 
al Reconeixement Universitari (SARU) 
és promogut per la Generalitat de 
Catalunya per informar, assessorar i 
acompanyar les persones en el procés 
de convalidació de títols emesos per 
universitats estrangeres. En aquesta 
càpsula s’explicarà el procediment i 
les claus per fer les homologacions de 
titulacions universitàries d’altres països.

10.30 - 11.15 h

CONFERÈNCIA: «DESCOBRIR LA 
BARCELONA DESCONEGUDA», a 
càrrec de Barcelona Guide Bureau

PONENT: Sònia Crespo, guia turística

DESCRIPCIÓ: T’agrada arribar a una ciutat 
i descobrir els racons més amagats? 
Ets dels que t’enamores dels parcs, de 
les fonts, dels petits comerços únics i 
dels barris plens de persones amb vides 
extraordinàries? Evita caure en tòpics i 
acompanya’ns per descobrir la Barcelona 
que batega i es prepara per rebre cada 
any milers de nouvinguts que troben en 
la nostra ciutat un lloc ideal per treballar, 
gaudir i viure.

11.30 - 12.15 h

CONFERÈNCIA: «EL RUNNING 
A BARCELONA, TENDÈNCIES I 
LLOCS PER CÓRRER», a càrrec de 
RunningBarcelona

PONENT: Harriet Kjaer, entrenadora i 
ultra runner 

DESCRIPCIÓ: Barcelona és una ciutat 
ideal per a la pràctica d’esports a l’aire 
lliure gràcies al seu clima i al seu relleu. 
Els amants del running no es poden 
perdre aquesta xerrada si volen conèixer 
els millors itineraris per córrer, els grups 
i els llocs on relacionar-se amb persones 
amb els mateixos interessos, descobrir 
les curses i les cites més importants de 
la ciutat, les rutes més boniques o les 
més intenses.

12.30 - 13.00 h

CÀPSULA: «JOBSEEKING IN 
BARCELONA 360°», a càrrec de  
Barcelona Activa

PONENT: Joana Sanz, tècnica d’orienta-
ció i recerca de feina de Porta 22 

DESCRIPCIÓ: Si vols desenvolupar la 
teva carrera professional a Barcelona, 
en aquesta activitat et donarem 
consells per ajudar-te a aconseguir-ho. 
Abordarem el procés de recerca de feina 
360°, tenint en compte tots els aspectes 
imprescindibles per aconseguir el 
teu objectiu: el perfil professional, les 
competències, la marca personal i les 
eines i els canals més efectius per trobar 
noves oportunitats professionals.

13.15 - 14.15 h

TAULA RODONA: «LA RIQUESA DE LA 
VARIETAT LINGÜÍSTICA», a càrrec de  
Programa BCN Interculturalitat, amb la 
col·laboració de l’associació Linguapax 
Internacional  

MODERADOR: Miquel Strubell i Trueta, 
sociolingüista 

DESCRIPCIÓ: A través del testimoni de 
persones de diversos orígens residents 
a Barcelona, posarem en valor el paper 
de les llengües i cultures en un context 
multicultural. Encetarem un diàleg 
sobre el tractament de la diversitat de 
llengües, i com aquesta diversitat pot 
ser un factor per a la cohesió social i 
la comprensió intercultural a la ciutat. 
A més, prendrem consciència de la 
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compararem les característiques amb 
altres models internacionals.

17.30 - 18.30 h

TAULA RODONA: «JUST LANDED? JOB 
OPTIONS IN BARCELONA», a càrrec de  
Barcelona Activa

MODERADORA: Joana Sanz, tècnica 
d’orientació i recerca de feina de Porta 22 

DESCRIPCIÓ: Vols desenvolupar la teva 
carrera professional a Barcelona? Vine 

a aquesta activitat, on, amb un format 
fresc i dinàmic, experts de diferents 
àmbits i empreses explicaran les opcions 
professionals que t’ofereix Barcelona. 
Donaran la seva visió amb idees i recursos 
per poder treballar a Barcelona, ja sigui per 
compte aliè o amb el teu propi projecte.

TESTIMONIS: 

• Alfons Hernández, Barcelona Activa 
• Sara Amador, Inneway Talent Solutions
• Wolfgang  Harbauer, Eins Zwei Drei 
   –Kinder in Gracia
• Andrea García, arquitecta

importància de mantenir les llengües 
d’origen en un món globalitzat i com 
aquesta riquesa de llengües i cultures 
pot esdevenir un valor afegit per al 
potencial econòmic i el capital social de 
la ciutat.

TESTIMONIS: 

• Ahmad  Alkuwaifi
• Kaiwei Chen
• Oksana Gollyak

15.00 - 15.45 h

CONFERÈNCIA: «VIURE L’ART I LA 
CULTURA A BARCELONA: 1001 
PROPOSTES AL TEU ABAST», a càrrec 
de Barcelona Metropolitan

PONENT: Esther Jones, fundadora

DESCRIPCIÓ: Multitud de festivals com 
el Grec, el BAM, el Sónar, el Primavera 
Sound, Cruïlla, Mil·lenni, etc; grans 
equipaments com el Teatre Lliure, el 
Teatre Nacional de Catalunya, el Mercat 
de les Flors, L’Auditori, el Liceu, el 
Palau de la Música, el MNAC, el CCCB, 
la Fundació Miró, el Museu Picasso; 
més de cinquanta cinemes, i, sobretot, 
un entramat de petites sales d’arts 
escèniques i música, galeries d’art, 
espais literaris, etc., són l’ocasió per a una 
trobada privilegiada i personal amb els 
artistes locals i internacionals establerts 
a la ciutat. La revista més internacional 
d’oci i cultura ens fa un repàs de les 
millors recomanacions de cultura i art. 
Crea la teva agenda personal i converteix-
te en un art Barcelona lover.

16.00 - 16.30 h

CÀPSULA: «CREAR UNA EMPRESA ÉS 
FÀCIL AMB BARCELONA ACTIVA», a 
càrrec de Barcelona Activa

PONENT: Xavier Dumont, responsable 
del Centre de Recursos per Emprendre

DESCRIPCIÓ: Barcelona és una de les 
millors ciutats per viure-hi, però també 
és una gran ciutat per fer-hi negocis. 
En aquesta sessió et mostrarem com 
Barcelona Activa et pot ajudar a crear la 
teva empresa: des de la idea de negoci, 
passant pel desenvolupament del 
projecte, la valoració de la viabilitat i la 
constitució de la societat, fins a facilitar 
l’accés a finançament.

16.45 - 17.15 h

CÀPSULA: «SANITAT A BARCELONA; 
COM ÉS EL SISTEMA I QUINES SÓN LES 
DIFERÈNCIES AMB ALTRES PAÏSOS», a 
càrrec de PhysiotherapyBarcelona

PONENT: Koen Willems, fisioterapeuta i 
fundador

DESCRIPCIÓ: El sistema sanitari català 
es basa en el principi que tota persona 
té dret a la salut independentment de 
la seva situació econòmica i laboral. 
Per a garantir aquesta accessibilitat, 
els serveis se situen el més a prop 
possible de la població (a través de 
dispensaris municipals i hospitals 
propers) i es prioritza l’atenció primària. 
Addicionalment, hi ha un gran nombre 
de mútues que ofereixen els seus serveis 
a través d’una àmplia xarxa mèdica 
(centres sanitaris i personal sanitari) 
de caràcter privat. En aquesta càpsula 
explicarem quines són les bases i sobretot 

SALA B

10.30 - 11.30 h

TAULA RODONA: «EL PLUS DEL TALENT 
INTERNACIONAL A LES EMPRESES», 
moderada per Barcelona Activa

MODERADOR: Lorenzo Di Pietro, director 
de capacitació professional i ocupació 
de Barcelona Activa

DESCRIPCIÓ: La concentració de talent 
s’ha convertit en l’actualitat en un ele-
ment fonamental pel desenvolupament 
econòmic. En un context d’economia 
global i alta competitivitat, el futur de 
les ciutats i les empreses passa per la 
seva capacitat d’atraure i retenir profes-
sionals qualificats per afrontar els nous 
reptes. Els diferents experts explicaran 
des de la seva experiència com atraure 
talent internacional i a la vegada quines 
experiències innovadores han sorgit des 
de les seves pròpies realitats.

EXPERTS:  

• Jorge Mandeiro, Talent Search People
• Michael Page, responsable Perfiles     

   Internacionales 
• Yolanda Triviño, Valkiria Hub Space 
• Nina Heindrichs, BBI 

Communication Spain

11.45 - 13.15 h

TALLER DE CUINA: «LA TRADICIÓ DE LA 
CASTANYADA: FEM PANELLETS»

DESCRIPCIÓ: El panellet és un dolç 
típic de Catalunya que s’acostuma a 
menjar per Tots Sants (on s’honora els 
avantpassats) el dia 1 de novembre. 
Aquesta festivitat, que també es coneix 
com la castanyada, coincideix amb el 
Halloween. És molt típic acompanyar 
els panellets amb castanyes i moniatos 
–una tubercle semblant a la patata– i 
moscatell. Aprofiteu aquest taller per 
aprendre a fer els panellets, una de les 
receptes més importants de la nostra 
tradició gastronòmica, que inclou massa 
d’ametlla crua, sucre, rovell d’ou i pinyons.
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13.30 - 14.45 h

TALLER D’INTERCULTURALITAT: 
«USEFUL SKILLS AND ATTITUDES TO 
EMBRACE CULTURAL DIVERSITY», a 
càrrec de The Sky is the Limit

TALLERISTA: Alicia Marín, coach 

DESCRIPCIÓ: Presentació de les 
principals habilitats i actituds bàsiques 
per manejar-se amb èxit en un entorn 
cultural divers. Breu autovaloració per 
part dels participants sobre les seves 
habilitats per conviure i integrar-se en 
un entorn multicultural. Presentació 
d’un catàleg de bones pràctiques. Com 
a conseqüència d’aquest procés de 
reflexió els participants podran elaborar 
un petit pla d’acció per tal d’incrementar 
les seves possibilitats d’èxit en un 
ambient cultural diferent del seu.

15.00 - 16.00 h

TAULA RODONA: «DONES DEL MÓN: 
EMPRENEDORIA I LIDERATGE SOCIAL», 
a càrrec de Casa Àsia

MODERADORA: Gaëlle Patin Laloy, 
responsable del programa Diversitat i 
Interculturalitat de Casa Àsia

DESCRIPCIÓ: Aquesta taula rodona re-
uneix quatre dones barcelonines d’ori-
gen asiàtic que destaquen per la seva 
trajectòria emprenedora, innovadora i 
pel seu paper de lideratge social. Són 
dones de l’Iran, les Filipines, l’Índia i el 
Pakistan que han escollit la ciutat de 
Barcelona per viure-hi i que no només 
contribueixen a la riquesa i al dinamis-
me cultural de la ciutat sinó que també 
han desenvolupat projectes al servei 

del canvi social. Són dones creadores i 
inspiradores que compartiran la seva 
experiència amb nosaltres. 

TESTIMONIS: 
• Shreya Nag (l’Índia), presidenta de 

Nupura i directora de Barcelona 
Kathak Project. www.nupura.es 

• Behnaz Rezaei (l’Iran), presidenta   
de la cooperativa Parselona

• Maya Khasmine (les Filipines), pro-
pietària de The Oriental Jasmine, 
establiment seleccionat per Pimec 
Comerç dins la iniciativa «Nou i Bo»

• Huma Jamshed Bashir (el Pakistan), 
fundadora i presidenta de l’Asso-
ciació Cultural Educativa i Social 
Operativa de Dones Pakistaneses 
(ACESOP) i consellera portaveu del 
govern de Ciutat Vella de l’Ajunta-
ment de Barcelona. www.acesop.cat

16.15 - 17.15 h

TALLER DE COMUNICACIÓ: «IMPACTAR 
AMB UN BON PITCH», a càrrec 
d’aPortada Comunicació

TALLERISTA: Cristina Salvador, directora 

DESCRIPCIÓ: El pitch s’ha convertit en 
la manera habitual de presentar idees 
i projectes de manera breu i concisa. 
Conèixer quines són les bases i els secrets 
d’un bon pitch ens permetrà millorar 
les nostres habilitats de comunicació, 
gestionar l’atenció de l’audiència, seduir 
i sobretot fer que ens recordin. En aquest 
taller, a més, posarem en pràctica 
aquests nous coneixements. 

17.30h - 18.30h

TAULA RODONA: «L’ADAPTACIÓ DE LA 
FAMÍLIA EXPATRIADA», a càrrec de 
Alter ego Relocation Services

MODERADORS: Jose Antonio Beneyto, 
project manager a Alter ego Relocation 
Services i Núria Soler, fundadora i 
directora a Alter ego

DESCRIPCIÓ: L’arribada a una nova 
ciutat té implicacions no només per 
a la persona expatriada sinó també 
per a la seva família –cònjuge i fills. 
Habitualment es tracta d’una decisió 

consensuada i l’adaptació serà igual de 
complexa per a tots. En aquesta taula 
rodona conversarem amb diferents 
testimonis que ens explicaran com 
han viscut temes tan importants com 
la comunicació, l’adaptació dels fills, la 
cobertura mèdica, la percepció de les 
diferències culturals o la importància 
de la vida social i de l’oci. 

TESTIMONIS: 

• Raquel Ibañez, HR Business Partner 
a Techdata 

ang ang

ang

Durant el dia

ACTIVITAT CULTURAL: LA CASTANYERA

LLOC: Tot l’espai

DESCRIPCIÓ: Durant la jornada ens 
acompanyaran dues castanyeres que 
ens aproparan la tradicional festa cata-
lana que se celebra el dia 31 d’octubre. 
Apropeu-vos a conèixer aquesta tradició!

ESPAI DE SELFIES: AVUI SIGUES 
PROTAGONISTA, amb la col·laboració 
del CLUB TR3SC 

LLOC: Àgora 

DESCRIPCIÓ: Fes-te un selfie “I’m Bar-
celoní/na” i converteix-te en l’autèntic 
protagonista del dia. Comparteix la foto 
en temps real, emporta-te-la de record i 
guanya un dels tres abonaments anuals 
dobles del Club TR3SC.

10.00 – 11.15 h

TALLER INFANTIL: MÀSCARES I FACE-
PAINTING HALLOWEEN, a càrrec de 
BISA 

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Deixa’t portar per l’esperit 
de Halloween. Confecciona la teva màs-
cara o pinta’t la cara i converteix-te per 
un dia en el teu personatge favorit o en 
un monstre terrorífic.

11.30 – 11.50 h

CONTE POPULAR EN FRANCÈS: «LE 
CORBEAU ET LE RENARD», a càrrec de 
BISA

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Explicació animada d’«El 
corb i la guineu», la tradicional faula 
d’Isop, que va versionar Jean de La 

ALTRES ESPAIS

fr

angcast
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Fontaine, que pretén alliçonar contra la 
vanitat i l’adulació dels altres.

12.00 – 12.45 h

ACTUACIÓ MUSICAL: BARCELONA 
CORAL ÀSIA

LLOC: Pati del Rei

DESCRIPCIÓ: Barcelona Coral Àsia 
és un projecte de Casa Àsia amb 
l’Ajuntament de Barcelona de trobada 
intercultural a través de la música i el 
cant. Formada per 40 cantants de més 
de 20 nacionalitats diferents (un 60 % 
són asiàtics), té un repertori de cançons 
en idiomes asiàtics reflex de la diversitat 
cultural i lingüística a la ciutat. 

12.00 – 12.20 h

CONTE POPULAR EN ANGLÈS: «JACK 
AND THE BEANSTALK», a càrrec de 
BISA

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte tradicional «Jack i les mongetes 
màgiques».

12.30 – 12.50 h

CONTE POPULAR EN ALEMANY: «DER 
RATTENFÄNGER VON HAMELN», a 
càrrec de BISA

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
famós conte dels germans Grimm «El 
flautista d’Hamelin». 

13.00 - 15.00 h

ACTIVITAT DE NETWORKING: 
«RELACIONA’T I FES CONTACTES», 
patrocinat per Banc Sabadell

LLOC: Pati del Rei

DESCRIPCIÓ: Activitat de networking, 
dinamitzada per Getting Contacts, on 
els participants podran trobar-se i par-
lar amb persones interessades en qua-
tre temàtiques: «Aterrar a Barcelona», 
«Fer negocis a Barcelona», «Dones em-
presàries» i «Esports i lleure a Barcelo-
na». Poden inscriure’s prèviament o bé 
directament a l’entrada de «Barcelona, 
International Community Day». Demana 
el teu adhesiu per participar-hi!

15.00 – 15:20 h

CONTE POPULAR EN FRANCÈS: «LA 
CIGALE ET LA FOURMI», a càrrec de 
BISA

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Activitat d’animació 
infantil amb explicació de la faula 
«La cigala i la formiga» de Jean de La 
Fontaine.

15.30 – 15.50 h

CONTE POPULAR EN ANGLÈS: 
«GOLDILOCKS AND THE THREE 
BEARS», a càrrec de BISA

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «La Rínxols d’Or», atribuït a 
Robert Southey.

16.00 – 16.20 h

CONTE POPULAR EN ALEMANY: 
«DIE BREMER STADTMUSIKANTEN», a 
càrrec de BISA 

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte dels germans Grimm «Els músics 
de Bremen».

16.30 – 18.30 h

TALLER INFANTIL: MÀSCARES I 
HALLOWEEN FACE-PAINTING a càrrec 
de BISA 

LLOC: Ludoteca

DESCRIPCIÓ: Deixa’t portar per l’esperit 
de Halloween. Confecciona la teva 
màscara o pinta’t la cara i converteix-te 
per un dia en el teu personatge favorit o 
en un monstre terrorífic.

18.30 - 19.00 h

FI DE FESTA MUSICAL: DIXIE BAND 
TALLER DE MÚSICS

LLOC: Per tot l’espai 

DESCRIPCIÓ: Aquesta banda jove 
serà l’encarregada de cloure de forma 
festiva la jornada amb una actuació 
musical a ritme de jazz tradicional. 
Totes les persones, sigui quin sigui el 
seu origen, edat o condició es veuran 
atretes i animades pels compassos 
del Dixieland més alegre i colorit. Els 
sis components del grup, provinents 
gairebé tots de la reconeguda Sant 
Andreu Jazz Band, oferiran un repertori 
dinàmic que combina un ampli ventall 
de temes populars característics del 
jazz de principis del segle XX al sud dels 
Estats Units.
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Sessions 
informatives, tallers 
i activitats d’oci 
per a la comunitat 
internacional.

Mapa expositors

SALA A

SALA B

Per la teva comoditat pots retallar-lo per la línia 
de punts i utilitzar-lo durant la teva visita.



Estands premium

Estands bàsics

EMPRESA O ENTITAT SECTOR D’ACTIVITATS ESTAND

Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa Administració local C5

Allianz Worldwide Care  Assegurances C2

ATIPIKA Barcelona Serveis immobiliaris C3

Banc Sabadell Banca C4

Barcelona International Schools
Association (BISA)

Educació

Brs Relocation Services Serveis de relocation C1

EMPRESA O ENTITAT SECTOR D’ACTIVITATS ESTAND

Antiaging Group Barcelona Clíniques i serveis mèdics B11

Balcells Group Advocats i serveis jurídics B25

BBi Communication Escola d’idiomes B15

Bcn Advisors Serveis immobiliaris B1

BCN Lip Escola d’idiomes B2

Bcn Plug & Play Business Consulting / 
Concierg

B23

bcnEXPAT Business Consulting / 
Concierg

B24

Coccinelle Business Consulting / 
Concierg

B22

Consorci per a la Normalització Lingüística Cultura B19

DoctorsBarcelona/Medvisit Clíniques i serveis mèdics B13

Engel & Völkers Serveis immobiliaris B5

FEDA Business School Barcelona Escola de negocis B21

Grupo Amygo Mudances B28

Kingsbrook Idiomas Escola d’idiomes B26

KPMG Abogados Advocats i serveis jurídics B18

MaxTV Tecnologies de la informació B27

Page Personnel Agència de treball / 
Recruitmen

B10

Educació

Punts d’informació

EMPRESA O ENTITAT SECTOR D’ACTIVITATS ESTAND

Benjamin Franklin International School Educació D11

Deutsche Schule Barcelona Educació D5

ES International School Educació D1

Hamelin-Laie International School Educació D4

Lycée Français de Barcelona Educació D6

Lycée Français de Gavà Bon Soleil Educació D10

Santa Clara School Educació D12

Scuola Italiana Educació D7

SEK- Catalunya International School Educació D8

St. George's School Educació D9

St. Peter's School Educació D3

The American School of Barcelona Educació D2

EMPRESA O ENTITAT SECTOR D’ACTIVITATS ESTAND

American Society of Barcelona Associació sense ànim de lucre A1

ASODAME – CLUB BPW BCN Associació sense ànim de lucre A15

Barcelona Autrement Associació sense ànim de lucre A13

Barcelona Women’s Network Associació sense ànim de lucre A2

Casa degli Italiani di Barcellona Associació sense ànim de lucre A10

CEEAC – Cambra d’Emprenedors i Empresaris Associació sense ànim de lucre A4

Círculo Hispano Belga Associació sense ànim de lucre A7

Club Suizo de Barcelona Associació sense ànim de lucre A14

Dinners That Matter Associació sense ànim de lucre A16

Fundació educativa Xinesa Associació sense ànim de lucre A9

InterNations Associació sense ànim de lucre A12

Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte Associació sense ànim de lucre A11

Mexcat Associació sense ànim de lucre A3

Réseau Entreprendre Catalunya Associació sense ànim de lucre A5

Union des Français de l’Étranger Associació sense ànim de lucre A17

Expositors

Estand bàsics

EMPRESA O ENTITAT SECTOR D’ACTIVITATS ESTAND

Physiotherapy Barcelona & Running Barcelona Club esportiu B9

Sagardoy Abogados Advocats i serveis jurídics B4

SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats)

Administració local B14

Sanitas Assegurances B16

Talent Search People Agència de treball / 
Recruitment

B7

Toulouse Business School Barcelona Escola de negocis B20

The Spectrum IFA Group Serveis financers B3

Time&Glam Business Consulting / 
Concierge

B8

Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona Cultura B12

Valkiria Hub Space Esdeveniments corporatius B17

Xpatria World Opportunities Serveis de relocation B6

Estands premium

Estands bàsics

Showroom educatiu

Punts d’informació

Ja pots consultar 
tots els expositors 
segons el seu sector 
d’activitat
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Llistat d’expositors

ATIPIKA BARCELONA 

A ATIPIKA oferim solucions immobiliàries de compravenda i arrendament adaptades 
a les necessitats de cada client i propietari, des de l’any 1999. Milers d’operacions 
d’intermediació immobiliària avalen la nostra gran professionalitat. Entre els nostres 
clients hi ha particulars nacionals i internacionals, multinacionals, consolats, entitats 
financeres i organismes oficials. El nostre equip multilingüe, amb àmplia experiència 
internacional i un profund coneixement del sector, ofereix les millors propietats amb 
una atenció personalitzada. Les nostres oficines centrals es troben en ple passeig de 
Gràcia, la ubicació més emblemàtica de Barcelona, per facilitar la trobada amb els 
nostres clients.

Web/email: www.atipika.com /  info@atipika.com

BARCELONA INTERNATIONAL SCHOOL ASSOCIATION 

BISA és l’associació que agrupa la majoria d’escoles internacionals de Barcelona: The 
American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, Britsh School 
of Barcelona, Deutsche Schule, Lycée Français de Barcelone, Lycée Français de Gavà, 
Kensington School, SEK Catalunya International School, ES International School, 
Schweizerschule Barcelona. Totes aquestes escoles s’agrupen amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat del seu ensenyament, compartir recursos, crear un clima de cooperació 
internacional i crear vincles entre membres i governs locals i internacionals pertinents.

Web/email: www.bisa.info / info@bisa.info 

BRS RELOCATION SERVICES

Traslladar-se a una ciutat nova o un país nou implica molt més que senzillament 
buscar lloc per viure.  A BRS creiem que és un fet transcendental i us volem 
acompanyar durant el viatge, pas a pas. Oferint alta qualitat i un servei personalitzat, 
satisfem les vostres necessitats accelerant el que es podria convertir en una 
experiència desconcertant.

Web/email: www.brs-relocation.com / beatriz@barcelona-relocation.com

ESTANDS PREMIUM

PROMOTOR 
 i PATROCINADORS

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
BARCELONA ACTIVA 

Barcelona Activa, integrada en la gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme, és 
l’organització executora de les polítiques de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Barcelona. La seva missió consisteix en ser l’organització de referència al servei de les 
polítiques de suport a l’empresa, a la creació d’ocupació i a la projecció internacional 
de Barcelona com un entorn excel·lent per a l’activitat econòmica i el progrés social.

Web/email:  www.barcelonactiva.cat ; www.barcelona.cat / 
citypromotion@barcelonactiva.cat

BANC SABADELL 

Banc Sabadell és el quart grup bancari privat espanyol, integrat per diferents bancs, 
marques, societats filials i societats participades que inclouen tots els àmbits del 
negoci financer sota un denominador comú: professionalitat i qualitat. Disposa 
d’unitats i oficines especialitzades en el mercat dels europeus que resideixen de 
manera estable a Espanya i també de totes les empreses amb activitat centrada en 
àrees de turisme residencial.

Web/email:  www.bancsabadell.com / SIBC@bancsabadell.com

ALLIANZ WORLDWIDE CARE  

Allianz Worldwide Care ofereix a clients corporatius i agents la comoditat d’obtenir 
cobertura internacional de salut, vida i incapacitat, elements clau en un paquet de 
beneficis per empleats d’una mateixa asseguradora. També existeix una àmplia 
categoria de plans internacionals de salut per a particulars i famílies. L’objectiu de la 
companyia és guanyar i mantenir la fidelitat dels clients proporcionant una gamma de 
productes i una qualitat de servei líders en el mercat.

Web/email: www.allianzworldwidecare.com  / sales@allianzworldwidecare.com  
carlos.delacruz@allianzworldwide.com  
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ANTIAGING GROUP BARCELONA 

Antiaging Group Barcelona és una de les clíniques de més reputació en cirurgia 
plàstica, medicina estètica i antienvelliment. Dirigida pel reconegut Dr. Jesús 
Benito, és la clínica preferida pels pacients overseas. Ha rebut el reconeixement 
«What Clinic Award» al millor servei d’atenció al pacient.

Web/email:  www.antiaginggroupbarcelona.com /
consulta@antiaginggroupbarcelona.com

BALCELLS GROUP 

Despatx d’advocats internacional amb més de 40 anys d’experiència assessorant 
particulars i empreses a Espanya especialitzats en clients estrangers. Tenim els 
departaments següents: Departament d’Estrangeria,  Departament d’Immobiliari, 
Departament d’Empresa, Departament d’Impostos,  Departament de Relocation. 
Parlem anglès, francès, rus, castellà i català. Vinguin a conèixer-nos!

Web/email: www.balcellsgroup.com; www.immigrationspain.es / 
info@balcellsgroup.com

BBi COMMUNICATION 

BBi Communication ofereix cursos d’idiomes i informació sobre el país de destí als 
expats. Ajudem tant als professionals a entendre com funcionen els negocis en el seu 
nou entorn, com als cònjuges a entendre el funcionament pràctic del dia a dia, i fins i 
tot de com i on trobar noves oportunitats professionals.

Web/email: www.bbi-spain.es / nina.heindrichs@bbi-spain.es 

ESTANDS BÀSICS

EMPRESES 
 i ENTITATS

BCN ADVISORS 

Bcn  Advisors és una empresa especialitzada en l’aportació de solucions als requisits 
més exigents del sector immobiliari de prestigi a Barcelona. Tenim una dilatada 
experiència en l’àmbit nacional i internacional i un gran equip de professionals i 
consultors. El nostre objectiu és oferir un producte excel·lent, una alta qualitat de 
servei i un assessorament professional impecable.

Web/email: www.bcnadvisors.com / info@bcnadvisors.com 

BCNEXPAT 

A bcnEXPAT sabem que traslladar-se i integrar-se a una ciutat nova és tot un repte per 
als expatriats i les seves famílies. Gràcies a la nostra experiència i professionalitat, 
podem oferir tot tipus de serveis de relocation i concierge perquè aquesta transició es 
faci de manera senzilla, ràpida i eficaç. Tenim serveis per a empreses que expatrien 
directius, particulars que es traslladen a Barcelona i inversors.

Web/email: www.bcnexpat.com / info@bcnexpat.com

BCNLIP 

Escola d’idiomes ubicada al centre de Barcelona, d’ambient càlid i multicultural. Té 
un equip docent qualificat i instal·lacions adaptades amb tecnologia per facilitar 
l’aprenentatge de qualsevol idioma. Ofereix cursos de català, anglès, alemany, 
francès, italià, hebreu, portuguès, japonès, xinès i, per descomptat, espanyol.

Web/email: www.bcnlip.com / info@bcnlip.com
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BCN PLUG&PLAY 

Instal·lació o mudança –tràmits i paperassa–, gestió domèstica i consergeria. Una 
assistència a la vida quotidiana de les persones que acaben d’arribar o que tenen els 
dies sobrecarregats: Vols fer alguna cosa tu sol, però necessites un impuls? Et donem 
suport per correu electrònic i telèfon. Vols delegar-ho tant com puguis? Nosaltres ens 
encarreguem de tot! La nostra filosofia: fer la vida fàcil i…  PLUG&PLAY!  

Web/email: www.bcnplugandplay.com / info@bcnplugandplay.com 

COCCINELLE 

Coccinelle és especialista en selecció de personal domèstic. Gràcies als nostres 
processos i al nostre saber fer, seleccionem i proposem professionals experimentats 
i competents, per a necessitats permanents o puntuals. La nostra feina a mida i 
el nostre compromís a l’hora de proporcionar un servei de qualitat ens permeten 
satisfer les expectatives de cada una de les nostres famílies.

Web/email: www.coccinelle.es / info@coccinelle.es

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic que té presència 
a tots els districtes de la ciutat per promoure el coneixement i l’ús de la llengua 
catalana i ofereix: cursos presencials i en línia de català de tots els nivells, 
activitats lúdiques i culturals per conèixer la llengua, la cultura i la ciutat i 
converses informals per practicar la llengua catalana en el marc del programa 
Voluntariat per la llengua.

Web/email: www.cpnl.cat / mjarque@cpnl.cat

DOCTORSBARCELONA/MEDVISIT 

Visites mèdiques 24 h. Equip de metges especialistes. Es desplacen al local en un 
temps de 35 minuts de mitjana. Atenem en diferents idiomes, facilitem factura i 
diagnòstic per als tràmits de reemborsament. Garantim una tarifa no superior a 
les establertes pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Web/email: www.doctorsbarcelona.com / info@doctorsbarcelona.com

ENGEL & VÖLKERS BARCELONA 

Engel & Völkers Barcelona és la immobiliària especialitzada en immobles de tot 
tipus. Amb més de 35 anys i 5.000 treballadors, és una de les agències immobiliàries 
amb més èxit del món. Un dels avantatges d’aquesta empresa internacional és 
que té presència als cinc continents, la qual cosa beneficia tant compradors com 
venedors.

Web/email: www.engelvoelkers.com/barcelona  
barcelonammc@engelvoelkers.com

FEDA BUSINESS SCHOOL BARCELONA 

A FEDA oferim formació empresarial segons el sistema alemany de formació 
professional dual, de dos o tres anys de durada, bilingüe, amb alternança amb una 
de les nostres empreses associades (60 % del temps a l’empresa) i amb una titulació 
oficial alemanya en acabar la formació (l’alumne ha de superar els exàmens de la 
Cambra de Comerç Alemanya a Espanya).

Web/email: www.feda-business-school.com /
barcelona@feda-business-school.com

M a k e s  y o u r  l i f e  e a s y

B A R C E L O N A

Plug
&PlAY
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GRUPO AMYGO 

Mudances internacionals i nacionals porta a porta als cinc continents. Terrestres, 
marítimes i aèries. 23 delegacions pròpies a Espanya amb guardamobles i 
magatzems a Madrid, Barcelona, València, Alacant, Cartagena, Còrdova, Màlaga, 
Cadis, Sevilla, Valladolid, Vigo, Bilbao, Pamplona, Las Palmas, Tenerife, Mallorca, 
Portugal. Servei porta a porta i tot inclòs. Embalatge, càrrega, tramitació de duanes, 
trasllat de cotxes, motos, assessorament integral.  

Web/email: www.grupoamygo.com / jrodriguez@grupoamygo.com

KINGSBROOK IDIOMAS 

Kingsbrook és una escola d’idiomes, inclòs l’espanyol per a estrangers, situada a 
l’Eixample i amb 15 anys d’experiència. Amb professors qualificats, una metodologia 
dinàmica i un ambient internacional i multicultural, els nostres cursos poden ser en 
grup, particulars o in-company, en funció de les vostres necessitats. 

Web/email: www.kingsbrookbcn.com / info@kingsbrookbcn.com

KPMG ABOGADOS  

El departament de People Services de KPMG Barcelona presta serveis 
d’assessorament global enfocats a les persones i centrats en tres àmbits: la mobilitat 
internacional, la retribució i la tributació personal, amb el suport dels professionals 
de la xarxa global de KPMG a més de 155 països.

Web/email: www.kpmgabogados.es / ftarrech@kpmg.es

MAXTV  

Solucions professionals per a:

1. Televisió - canals de televisió de qualsevol país per satèl·lit, Internet o altres 
mitjans.

2. Seguretat - Sistemes de seguretat residencials: Càmeres IP o alarmes autònomes.

3. Domòtica - Solucions per millorar la cobertura de la telefonia mòbil i ampliació de 
cobertura WIFI en interiors.

Web/email: http://maxtv.es / office@maxtv.es
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PAGE PERSONNEL 

Page Personnel, que pertany a PageGroup, és la consultoria líder en selecció i tre-
ball temporal especialitzat. Tenim més de 16 àrees: finances, màrqueting, comer-
cial, legal, secretariat, etc. Els nostres consultors estan especialitzats en les àrees 
per a les quals treballen, amb l’objectiu de satisfer les necessitats tant dels nostres 
clients com dels candidats.

Web/email: www.pagepersonnel.es / anaflores@pagepersonnel.es

PHYSIOTHERAPYBARCELONA 
RUNNINGBARCELONA 

PhysiotherapyBarcelona i RunningBarcelona ofereixen fisioteràpia i entrenament 
amb experiència olímpica. Els nostres serveis són multilingües (anglès, holandès, 
alemany, espanyol), basats en l’educació certificada d’Holanda. Les sessions 
individuals d’alta qualitat, que duren una hora, garanteixen els millors resultats, 
tal com esteu acostumats a casa vostra. Ens veiem al centre, al carrer Balmes 446.

Web/email: www.PhysiotherapyBarcelona.com - www.RunningBarcelona.com /
info@PhysiotherapyBarcelona.com - info@RunningBarcelona.com

SAGARDOY ABOGADOS 

Sagardoy Abogados és un dels principals bufets especialitzats en dret del treball, 
seguretat social, pensions i recursos humans a Espanya. Fundat el 1980, té més 
de 60 advocats a Espanya i seus a Barcelona, Madrid, Las Palmas, Oviedo, Sevilla 
i Vigo. A escala internacional, el despatx és fundador de l’Alianza Ius laboris. 
Té un departament d’immigració especialitzat i dedicat de manera exclusiva a 
l’assessorament jurídic migratori.

Web/email: www.sagardoy.com / ags@sagardoy.com

SAIER (SERVEI D’ATENCIÓ A IMMIGRANTS, 
EMIGRANTS I REFUGIATS)  
 

És un servei municipal especialitzat en mobilitat internacional, que ofereix informació 
i assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol 
ciutadà o ciutadana que visqui a Barcelona.

Dóna servei des de 1989 i s’ha anat adaptant als canvis migratoris per donar resposta 
a les necessitats dels ciutadans.

L’Ajuntament de Barcelona comparteix la gestió d’aquest servei públic, gratuït i 
especialitzat, amb diverses entitats socials: AMIC/UGT, CITE, CPNL, Creu Roja, 
ACSAR, ICAB i ABD

Web/email: http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html  
saierinfo@bcn.cat

SANITAS   

Sanitas, part del grup BUPA, t’ofereix la millor assistència siguis on siguis, amb un 
producte molt complet adaptat als expatriats. Disposa de dos complements específics: 
garantia de repatriació i una cobertura de reemborsament de fins a 300.000 euros per 
als teus desplaçaments a l’estranger i tota la informació i documentació en anglès i 
alemany. Informa-te’n a l’estand de Sanitas.

Web/email: www.sanitas.es / pbofias@sanitas.es 

TALENT SEARCH PEOPLE   

Talent Search People és una agència de contractació internacional. Oferim serveis 
de contractació especialitzats en quatre àrees: vendes i màrqueting, TI i comerç 
electrònic, parlants natius i administració i finances. El nostre objectiu és oferir 
serveis d’alta qualitat en consonància amb els nostres valors principals: compro-
mís amb l’excel·lència, passió i atenció personal propera.

Web/email: www.talentsearchpeople.com / marketing@talentsearchpeople.com
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TOULOUSE BUSINESS SCHOOL – BARCELONA   

TBS Barcelona és el campus de la ciutat comtal de Toulouse Business School, 
reconeguda escola de negocis francesa acreditada internacionalment per 
EQUIS, AMBA i AACSB. A Barcelona fem tots els programes en anglès: Bachelor 
in Management (grau de tres anys) i dos màsters: MSc Marketing i MSc Finanzas, 
diplomes dobles amb la UPC.

Web/email: www.tbs-barcelona.es / info@tbs-education.es

THE SPECTRUM IFA GROUP  

Spectrum IFA Group crea i ofereix solucions financeres per a expatriats i residents 
estrangers. Aquestes solucions inclouen canvi de moneda, comptes bancaris, 
assessorament sobre hipoteques, inversions eficients fiscalment, QROPS, pensions, 
assegurança mèdica i altres. També oferim serveis de gestió de la riquesa quan cal 
i dissenyem solucions transfrontereres per als que es mouen d’un país a un altre.

Web/email: www.spectrum-ifa.com / barcelona@spectrum-ifa.com

TIME & GLAM   

Time&Glam és una agència boutique especialitzada en serveis de Personal Assistant 
& Concierge a Barcelona. El nostre equip de professionals sènior ofereix una gamma 
completa de solucions a mida per a la vida i l’oci professional, familiar i social. Tenim 
propostes úniques, i oferim alts nivells de qualitat i confidencialitat.

Web/email:www.timeandglam.com / info@timeandglam.com

TURISME DE BARCELONA I 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu promoure 
Barcelona, ciutat i província, com a destinació turística. El Consorci Turisme de Barcelona 
crea, gestiona i comercialitza productes turístics pensats per facilitar la visita de la ciutat, 
i gestiona una xarxa de 20 punts d’informació turística dirigides al visitant. 

Però Barcelona és molt més, i el territori que envolta la ciutat permet descobrir i viure 
experiències entorn la natura, l’enologia, el golf i la cultura, entre moltes altres. 

Web/email: www.barcelonaturisme.cat - www.barcelonaesmoltmes.cat /
promocio@barcelonaturisme.cat - promocio@diba.cat

VALKIRIA HUB SPACE   

Amb una estètica vintage industrial, Valkiria Hub Space és l’espai ideal per als seus 
esdeveniments singulars a Barcelona.

Organitzem esdeveniments corporatius incloent:

1. La personalització de tota l’atmosfera de l’espai
2. Lloguer de sales i espai coworking
3. Team Buildings
4. Tallers de cuina (fins a 150 persones)

Web/email: www.valkiriahubspace.com / info@valkiriahubspace.com

XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES  

Som una plataforma informativa amb l’objectiu de facilitar suport integral a em-
preses i professionals que vulguin començar l’activitat en un nou destí. Els ajudem 
en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat internacional. Fiscalitat, visats, 
cobertura mèdica, selecció de personal, retribució, legislació laboral al destí, cost 
de vida, cultura de negocis / treball.

Web/email: www.xpatria.es / info@xpatria.es

SHOWROOM EDUCATIU  
ESCOLES 

INTERNACIONALS 

BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL 

Escola internacional de Barcelona que ofereix un programa preparatori en anglès per 
a estudiants de 3 a 18 anys. BFIS ofereix tres títols diferents: sistema americà, sistema 
espanyol, i batxillerat internacional(IBDP). Ofereix una educació diferenciada, individua-
litzada i en classes petites. Els alumnes obtenen molt bones places a universitats. Hi ha 
una forta relació entre l’escola i les famílies, amb una comunitat compromesa, on hi ha 
representades més de 45 nacionalitats.

Web/email: www.bfischool.org / info@bfischool.org
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LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE   

Amb uns 3.000 alumnes de diverses nacionalitats, el Lycée Français de Barcelone 
ofereix des dels 3 fins als 18 anys una educació multilingüe i multicultural. Proposa 
una formació basada en l’anàlisi i el raonament, individualitzada i amb obertura 
internacional, per a futurs ciutadans del segle xxi.

Web/email: www.lfb.es / lfb@lfb.es

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL  

El Lycée Français de Gavà Bon Soleil acull 1.200 alumnes des de P3 fins a 2n de 
Batxillerat. Fundat el 1969, l’LFG segueix fins a 4t d’ESO l’estructura pedagògica 
francesa homologada pel Ministeri d’Educació Nacional. Els cursos de 1r i 2n de 
Bachibac permeten obtenir la doble titulació de Batxillerat i de Baccalauréat. 
L’LFG ofereix una educació integral basada en valors humanistes i laics, a més de 
fomentar l’obertura cultural a través del plurilingüisme.

Web/email: www.bonsoleil.es / courrier@bonsoleil.es

SANTA CLARA SCHOOL

Santa Clara I. C. és una institució amb més de 47 anys d’experiència, dedicada a 
la formació integral dels alumnes des dels 18 mesos fins als 18 anys. Oferim una 
ensenyança personalitzada i trilingüe, posant molt èmfasi en l’anglès com a eina de 
comunicació universal.

La transversalitat dels continguts, estades a Anglaterra i Finlàndia, compartint 
projectes educatius en el camp de les matemàtiques i la valoració de la creativitat 
a través de l’experiència artística, fan que els nostres alumnes adquireixin un nivell 
de coneixements però també de valors.

En definitiva, la nostra filosofia se centra a fer de la tasca educativa un projecte que 
abasti tots els aspectes del desenvolupament de l’ésser humà.

Web/email: www.santaclaraic.com - www.englishkinderbarcelona.com / 
santaclara@santaclaraic.com - info@englishkinderbarcelona.com

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA   

Ofereix, com a escola alemanya oficial, una formació en un entorn internacional 
des del parvulari fins a la selectivitat o Abitur. Campus per a 1.400 alumnes amb 
equipament excel·lent, instal·lacions esportives, menjador i biblioteca. La DSB és 
sinònim de: nivell educatiu elevat, foment de la creativitat, trobada intercultural, 
clima de companyonia, valors, desenvolupament de l’autonomia i el compromís 
social.

Web/email: www.dsbarcelona.com / brendemuehl@dsbarcelona.com

ES INTERNATIONAL SCHOOL    

ES International School ofereix un programa personalitzat en anglès per mitjà del 
sistema educatiu americà. Situada dins de les instal·lacions de l’Acadèmia Sánchez-
Casal, posa èmfasi en l’ensenyament del tennis, ja que els esports són una part 
essencial del programa. El currículum també inclou una base acadèmica sòlida que 
impulsa la participació activa i un estil de vida saludable.

Web/email: www.es-school.com / info@es-school.com

HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL SCHOOL  

Educació formal: llar d’infants, primària, secundària, batxillerat nacional i batxillerat 
internacional.

Característiques: multilingüisme, atenció personal, mètode d’aprenentatge actiu, 
estimulació primerenca.

Formació general: valors, habilitats, alt nivell acadèmic, art, música…

Serveis: autobús escolar, cuina amb xef propi, activitats extraescolars, atenció 
psicològica, intercanvis internacionals, residència per a estudiants de programes 
internacionals.

Web/email: www.hamelininternacionallaie.com / secretaria@escolessas.com
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SCUOLA ITALIANA DI BARCELONA  

L’escola oficial italiana de Barcelona inclou un parvulari (nens de tres a cinc 
anys, sis classes amb un total de 130 alumnes aproximadament); un primer cicle 
d’escola secundària també anomenada Scuola media (escola mitjana) (nens 
de sis a deu anys, deu classes amb un total d’uns 260 alumnes); un segon cicle 
d’escola secundària, el Liceo scientifico (Batxillerat) (alumnes de 14 a 17 anys, 
vuit classes, amb un total d’uns 150 alumnes). La llengua vehicular és l’italià. S’hi 
ensenya també anglès, castellà i català. L’escola està reconeguda pel sistema 
educatiu espanyol, per la qual cosa, per exemple, amb el títol final de l’escola 
secundària s’accedeix directament a les universitats locals.

Web/email: www.scuolaitalianabarcellona.com / preside@liceoamaldi.com

SEK-CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL  

SEK - Catalunya International School és a tan sols 35 minuts de Barcelona. Disposa 
d’unes instal·lacions excel·lents que inclouen piscina i pavelló esportiu. Combina 
el currículum nacional amb l’internacional (de 3 a 18 anys): programa de l’escola 
primària, anys intermedis i diploma. Els nostres valors educatius són el rigor 
acadèmic, l’educació equilibrada i el multilingüisme.

Web/email: www.sek.es / yolanda.duque@sek.es 

ST. GEORGE’S SCHOOL  

El Grup St. George’s British School té més de 1.800 estudiants en totes les seves 
cinc escoles, situades a Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla i Almeria. Les escoles 
St. George ofereixen una educació britànica personalitzada i afectiva als seus 
estudiants, dels 2 als 18 anys. Us convidem a que vingueu a conèixer el St. George 
en directe i a veure com el nostre ambient educatiu pot marcar la diferència per als 
vostres fills. Tenim moltes ganes de conèixer-vos!

Web/email: www.stgeorge.es / sec.barcelona@stgeorge.es
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ASODAME - CLUB BPW BCN          

Col·lectiu de dones d’empresa (autònomes, empresàries i directives) amb productes 
i serveis de tots els sectors. Interessades en la incorporació de dones d’altres 
països i en l’intercanvi d’experiències i negocis amb oportunitat de creixement 
i expansió. Perspectives excel·lents de millora i creativitat, envers les empreses i 
l’emprenedoria en femení. 

Web/email: www.asodame.com / elena-memora@telefonica.net 

BARCELONA AUTREMENT   

Diverses activitats en francès per descobrir una Barcelona més autèntica: visites 
insòlites, passejos en família, tallers de cuina, degustacions, intercanvi lingüístic i 
cultural, ajuda a la integració (visites pràctiques dels llocs de vida del vostre barri, 
shopping, decoració…). Coneixereu persones que us faran conèixer Barcelona d’una 
altra manera!

Web/email: www.barcelona-autrement.com / info@barcelona-autrement.com

BARCELONA WOMEN’S NETWORK    

La Barcelona Women’s Network és una organització social i benèfica sense ànim 
de lucre, no religiosa ni política, que ofereix suport i amistat tant a les dones 
d’aquí com de fora que viuen a la zona de Barcelona. Oferim activitats culturals, 
educatives i socials, i també de recaptació de fons per a entitats benèfiques i de 
xarxa professional. Vine a conèixer-nos!

Web/email: www.bcnwomensnetwork.com / membership@bcnwomensnetwork.com

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA    

Associació benèfica i cultural fundada a Barcelona el 1865, ubicada en un edifici 
històric d’un passatge privat de l’Eixample Dret, activa en la promoció i difusió de la 
llengua i la cultura italianes a la ciutat comtal.

Web/email: www.casaitaliani.com / comunicazione@casaitaliani.com - 
segreteria@casaitaliani.com   

PUNTS D’INFORMACIÓ

ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS
 i CLUBS SOCIALS

THE AMERICAN SOCIETY OF BARCELONA  

L’ASB és la primera xarxa social en llengua anglesa per a la comunitat internacional 
d’expatriats de Barcelona. Celebrem les millors tradicions de Catalunya, Espanya 
i els Estats Units. Donem un valor afegit als nostres membres presentant-los 
líders de l’àmbit empresarial, governamental i cultural, organitzant esdeveniments 
fantàstics i informatius, còctels de networking i programes de ràdio sobre temes 
rellevants per a la comunitat d’expatriats. I tot això ho fem en anglès. 

Web/email: www.AmerSoc.com / Victor@AmerSoc.com

ST. PETER’S SCHOOL  

St. Peter’s School és una escola internacional privada on estudiants de 18 mesos a 18 
anys es preparen per poder fer front als reptes que es trobaran al llarg de la vida. A part 
de centrar-nos en els idiomes, preparem els nostres estudiants perquè siguin persones 
promotores dels canvis, i estiguin equipades amb un ampli ventall d’habilitats.

Web/email: www.stpeters.es / annamatas@stpeters.es

THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA 

L’Escola Americana de Barcelona és una escola privada internacional des de P3 
fins a batxillerat. L’ASB ofereix un currículum de preparació per a la Universitat, 
inclòs el programa IB Diploma, que permet als estudiants accedir a les universitats 
americanes, espanyoles i internacionals. L’ABS és una comunitat culturalment 
diversa, i hi són representades més de 45 nacionalitats.

Web/email: www.asbarcelona.com / info@asbarcelona.com 
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DINNERS THAT MATTER     

Iniciativa solidària que ajunta comensals i restaurants un cop cada trimestre per 
donar suport a projectes socials locals. En les quatre dates en què tenen lloc els 
«Dinners That Matter», i sense que els comensals hagin de pagar diners extres, els 
restaurants que hi participen donen el 25 % dels ingressos de la nit a un parell de 
projectes concrets de serveis a la comunitat local. Només cal que doneu el vostre 
suport i que marqueu la diferència sopant a un dels restaurants que hi participen, 
en les dates escollides. El nostre objectiu és crear una comunitat, un missatge i una 
plataforma de comunicació que marqui la diferència.

Web/email: www.dinnersthatmatter.org / xavier@dinnersthatmatter.org

FUNDACIÓ EDUCATIVA XINESA      

La FEX, Fundació per a l’Educació Xinesa, persegueix crear una convivència cultural en-
tre la Xina i Catalunya, integrant la comunitat xinesa en la societat i la cultura catalanes, 
d’una banda, i fomentant el coneixement de la cultura xinesa a Catalunya, de l’altra.

Web/email: www.fex.cat / info@kongzi.es 

INTERNATIONS 

La primera xarxa social dissenyada per i per a persones que viuen i/o treballen fora de 
les seves ciutats d’origen, a través d’esdeveniments organitzats quasi setmanalment, 
que enforteixen la xarxa de contactes tant a escala personal com professional, un 
ambient únic on es barregen expatriats de diversos sectors, mercats i cultures.  

Web/email: www.internations.org / paulconde@yahoo.com; annzinen@yahoo.com

KREIS DEUTSCHSPRACHIGER FÜHRUNGSKRÄFTE

El Cercle de Directius de Parla Alemanya agrupa 200 socis, directius i executius 
de l’àmbit empresarial, diplomàtic i cultural procedents de molts països. Som 
una plataforma per a l’intercanvi d’idees i experiències entre els nostres socis. 
Organitzem conferències amb ponents de renom sobre economia, política i cultura, 
amb relació a temàtiques comunes hispanoalemanyes. Esdeveniments com ara 
recepcions, excursions i festes completen la nostra programació d’activitats. 

Web/email: www.kdf-online.org / info@kdf-online.org

CEEAC – CAMBRA D’EMPRENEDORS I EMPRESARIS    

La Cambra d’Emprenedors i Empresaris s’ha constituït per ser l’eix vertebrador 
d’una nova generació i manera de treballar en el món de la cooperació i el 
creixement d’emprenedors i empresaris. Fem un acompanyament integral en el 
desenvolupament de projectes per part de professionals en actiu i amb experiència, 
fomentem l’acostament entre emprenedors i empresaris per donar sortida a les 
seves iniciatives i desenvolupem formació en àmbits específics.

Web/email: www.ceeac.cat / info@cambraeeac.com

CERCLE HISPANO BELGA      

Els objectius principals de la nostra associació són establir un nexe d’unió entre 
els seus membres i la comunitat belga en general, i també fomentar l’amistat 
hispanobelga i mantenir les tradicions belgues dins d’un marc familiar.

Web/email: www.circulohispanobelga.net / jef.moens@hotmail.es

CLUB SUÍS DE BARCELONA     

Té l’objectiu d’establir un punt de reunió entre suïssos i residents de Barcelona 
(independentment de la nacionalitat), estimular la vida social i contribuir al 
desenvolupament de tot tipus de relacions entre Espanya i Suïssa. Per fer-ho, 
organitza activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques, i també trobades de caire 
socioeconòmic.

Web/email: www.clubsuizobarcelona.com  / presidencia@clubsuizobarcelona.com

Dinners 
That 
Matter
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MEXCAT 

MEXCAT és una associació sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional, que té 
com a filosofia principal intentar ressaltar el millor de Mèxic i Catalunya treballant 
en tots dos continents, fent una difusió de les dues cultures a través d’un ampli 
ventall d’activitats.

Web/email: http://www.mexcat.org / info@mexcat.org

RÉSEAU ENTREPRENDRE CATALUNYA

Réseau Entreprendre és l’associació sense ànim de lucre més gran d’Europa de 
suport a l’emprenedor local que generi ocupació al seu territori local, a través de 
107 oficines en set països.  Es tracta de fer un acompanyament gratuït d’empresaris 
i fundadors d’empresa i, si és necessari, ajudant al finançament del seu projecte 
empresarial. Avui, 7.600 emprenedors han creat 5.800 empreses, 72.000 llocs de 
treball, i han entregat més de 168 milions d’€  a emprenedors premiats i 5.200 
empresaris membres de la xarxa Réseau.

Web/email: www.reseau-entreprendre-catalunya.org  / 
rsalvado@reseau-entreprendre.org

UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  

La Unió dels Francesos és una associació d’utilitat pública que dóna suport a 
la comunitat francesa en tots els aspectes de la seva vida a l’estranger. La UFE 
acompanya els seus membres per facilitar-los els tràmits administratius amb les 
autoritats locals, per trobar un habitatge o una escola. Té un servei d’ocupació que 
ajuda cada dia francesos i francòfons a trobar feina o formació. Es duen a terme 
diversos esdeveniments al llarg de l’any tant culturals –com el Beaujolais, el 14 de 
juliol (festa nacional)– com socials, àpats i afterworks.

Web/email: http://catalogne.ufe.org / barcelone@ufe-espagne.com 




