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La setmana del 19 al 23 d’octubre de 2020 es va celebrar la primera edició de la Barcelona Expat Week, un 
esdeveniment híbrid, digital i presencial, que va aplegar més de 2.600 persones i es va convertir en el gran punt de trobada 
de l'any de la comunitat internacional de Barcelona.

La trobada es va produir a l'entorn d'una plataforma virtual cooperativa i innovadora, des d'on es van realitzar les 34 
activitats digitals i que, a més, va servir per oferir altres recursos d'interès, potenciar els contactes i compartir coneixement.

La Barcelona Expat Week va ser un pas endavant en l’agrupament i posada en valor del talent internacional, respecte al 
seu antecessor, el Barcelona International Community Day (BICD), com a fira adreçada a la comunitat estrangera de Barcelona.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins la mesura de govern Barcelona, Ciutat de Talent de l'Ajuntament de Barcelona i 
posiciona Barcelona com una ciutat oberta que atrau, acull i cuida el talent internacional.

Barcelona Expat Week: el punt de trobada de la comunitat 
internacional de Barcelona

Xifres clau

87,4% 
Estrangeres

12,6% Locals
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39
 Activitats programades

70
Empreses i entitats 

de 27 països diferents

col·laboradores

 Valoració mitjana dels participants
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 130 Països d'origen



El perfil tipus de participant és una dona d'entre 30 i 40 anys, originària d'un país europeu, 
que fa menys de 3 anys que viu a Barcelona

Gairebé la meitat de les persones registrades fa 
menys de 3 anys que viuen a Barcelona.

I un 8,1 % del total es connecten a 
l'esdeveniment des dels seus països d'origen.

Perfil de les persones registrades

2.634 PERSONES DE 130PAÏSOS D'ORIGEN

 87,4%
Estrangeres

 12,6%
Locals

Amèrica llatina
27,0%

 Amèrica del Nord
5,6%

Europa
Sense Espanya

40,4%

Oceania
1,9%

Àfrica
2,8%

Àsia
9,7%

Entre 18 i 29 anys 22%

38%

26%

12%

2%

Entre 30 i 39 anys
Entre 40 i 49 anys
Entre 50 i 59 anys
60 anys o més

No residents 8,1%

20,8%

28,3%

13,8%

10,2%

Menys d'1 any
Entre 1 i 3 anys
Entre 3 i 5 anys
Entre 5 i 10 anys

18,6%Més de 10 anys

Dones 59,9%

38,9%

1,2%
Homes
Altres

Edats

Temps de residència a Barcelona de les persones d'origen estranger

Gènere
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Una temàtica per a cada dia de la setmana

Informació i serveis útils per a les persones que arriben a 
Barcelona i volen instal·lar-s’hi, soles o en família. 

Una setmana plena d’activitats

Plataforma web / Comunitat virtual

Aterratge personal 
Dilluns 19 d’octubre

Un tipus d'activitat per a cada moment 
del dia

10 sessions informatives a les quals s’hi aborden aspectes 
específics i de caràcter pràctic. 

Tallers online
Matí

13 sessions interactives per conèixer experts i apropar-se 
a experiències i projectes concrets dins de cada àmbit. 

Meet & share
Migdia

10 conferències i taules rodones amb la participació de 
persones expertes, directives, emprenedores i creatives.

Seminaris web
Tarda

5 actes de caràcter cultural a cases singulars de Barcelona 
per fomentar l’intercanvi entre els assistents.

Trobades presencials
Vespre

Oportunitats laborals i de formació a Barcelona amb el 
rerefons dels canvis de paradigma com el teletreball o la 
formació digital. 

Treball i formació
Dimarts 20 d’octubre

Com es fomenta el talent a la nostra ciutat, l’impuls del 
talent femení i les noves professions dins dels camps de la 
ciència i la investigació a Barcelona.

Talent sense fronteres
Dimecres 21 d’octubre

Anàlisi dels recursos, contactes i agents clau per invertir, fer 
negocis o crear una empresa a Barcelona. 

Fer negocis i emprendre
Dijous 22 d’octubre

Informació i recursos per conèixer els atractius de la ciutat i 
descobrir l’oferta cultural i d’oci en els àmbits artístic, 
esportiu, social i de voluntariat.

Gaudir i participar de la ciutat
Divendres 23 d’octubre

3.377
PA R T I C I PA C I O N S

3,7
Activitats de mitjana

1 o 2 activitats

Consultar el programa i inscriure's a les activitats
Connectar-se a les sessions online
Accedir als vídeos a la carta de totes les sessions

36,5%

46,5%

16,9%

Entre 3 i 5 act.

Més de 5 act. 

Nombre d'activitats per participant

La plataforma web de la Barcelona Expat Week 
va permetre a les persones registrades:

Formar part d'una comunitat virtual
Contactar i interactuar amb altres participants i ponents

I, a més:

Els participants van trobar 
atractives les activitats en 
un grau de 4,3 sobre 5



Durant el confinament de la primera onada de la pandèmia de la covid-19, vam haver de quedar-nos a 
casa i vam redescobrir el nostre entorn més proper. Per seguir coneixent espais de la ciutat, cada jornada 
de la Barcelona Expat Week culminava amb una trobada presencial a una d'aquestes cinc cases singulars, 
que són o han estat punts de trobada emblemàtics de la creativitat, la innovació i els negocis a Barcelona al 
llarg de la història.

Malauradament, a l’octubre va arribar la segona onada i aquestes trobades es van haver de cancel·lar en 
compliment de les mesures sanitàries vigents en aquell moment.

Programa Barcelona Expat Week 2020

Aterratge personal

Sessió Inaugural

Checklist per als 
expats quan arriben 
a Barcelona

Consells pràctics per 
minimitzar els 
maldecaps amb els 
tràmits

On puc trobar feina a 
Barcelona?

10 trucs per buscar 
feina amb LinkedIn

Les nostres 
competències i 
habilitats: el valor 
afegit del nostre talent

Utilitza la teva 
singularitat per 
marcar la diferència

Inspira't amb 
Barcelona!

Aprendre català en 
temps de pandèmia

Els professionals 
autònoms de 
Barcelona mai s'aturen

Les claus per 
emprendre a 
Barcelona i buscar 
finançament

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23
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Treball i formació Talent sense 
fronteres

Fer negocis i 
emprendre

Gaudir i participar 
de la ciutat

Quina escola vull per 
als meus fills?

Consells per accedir a 
la sanitat a Barcelona

Les claus del 
teletreball 
post-covid-19 a 
Barcelona

Oportunitats laborals 
en el sector digital a 
Barcelona

She.preneur: com 
reinventar-se a través de 
l’emprenedoria des d’una 
perspectiva femenina

Talent sense fronteres. 
Investigadors 
científics líders a 
Barcelona

Un passeig literari 
per Barcelona

Descobreix 
Barcelona a través 
de la seva gent

Barcelona, ciutat 
d'oportunitats 
professionals i de 
negoci

Barcelona, ciutat de 
talents emprenedors

Palau Güell
Modernisme
Espectacular residència 
del principal mecenes 
de Gaudí

Casa Gran de la 
ciutat
Gòtic civil
Casa de la ciutadania 
des de l’època medieval

Casa SEAT
Contemporani
Espai per a la innovació i 
les tendències del futur

Soho House
Neoclàssic
Exclusiu punt de trobada 
del talent i els Expats

Casa de la Seda
Barroc
Seu d’un dels gremis 
més influents de la ciutat
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Com obrir un 
compte bancari?

Viu Barcelona amb el 
català!

Buscar habitatges a 
Barcelona i rodalies

Aprèn idiomes per 
connectar amb el món

Treball i sororitat: 
xarxes professionals 
de dones

La importància de la 
cultura del fracàs

Coneix els entorns: 
Barcelona és molt 
més

Forma't en el món 
digital i amplia els 
teus horitzons 
professionals

Com construir la teva 
xarxa de negocis a 
Barcelona

Connecta amb el 
talent nòrdic

Involucra't a través de 
l'activisme social

Descobreix el 
projecte Homeless 
Entrepreneur

D'Àsia a Barcelona, 
experiències de 
dones empresàriesM
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Totes les sessions es van enregistrar i es poden veure a la plataforma web i al canal de Youtube de Barcelona.cat 
(llista International Welcome). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq90Rxwi3BUJhhzxE7LxYAhA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq90Rxwi3BUJhhzxE7LxYAhA


La Lucre va néixer a Guinea Equatorial, però va venir a Barcelona quan encara era una nena. 
Des de fa anys treballa a SOS África i és la directora de l’Africa Fashion Week Barcelona.

Van arribar de diferents països i han fet de Barcelona la seva ciutat

Lucre Mba Ndong
Directora i fundadora de l’Àfrica Fashion Week

La Lynn va néixer a Singapur i ha viscut en ciutats com París i Los Angeles. L’any 1999 va arribar a 
Barcelona i hi va crear Grupo Eventoplus, una empresa dedicada a l’organització d’esdeveniments.

Singapur
Lynn Wong

Cofundadora del Grupo Eventoplus

L’Andrew va arribar a Barcelona l’any 2003 i és el fundador de l’Associació Homeless 
Entrepreneur, que ajuda les persones sense sostre a reincorporar-se al món laboral.

Estats Units
Andrew Funk

Fundador de Homeless Entrepreneur

En Christoph va néixer en un poble a prop de la ciutat de Bremen i va arribar a Barcelona l’any 
2000. És advocat i director de la seu de Barcelona d’una auditoria alemanya.  

Alemanya
Christoph Himmelskamp

Advocat i director de Rödl & Partner

La Karlijn es una artista holandesa enamorada de Barcelona y de la mar Mediterrània. Quan no està 
pintant els barris de la ciutat,  fa classes d’art per a la canalla i tallers de coaching artístic per a adults.

Països Baixos
Karlijn Surminski

Artista i professora

La Patricia va néixer al Perú, però ha viscut en diversos països i ciutats del món. Va arribar 
a Barcelona l’any 2000 i treballa en l’organització de grans esdeveniments.  

Perú/Itàlia
Patricia Radovic 

Secretaria general en la Casa degli Italiani di Barcellona

L'Aleksandar és serbi i va arribar a Barcelona l’any 1991. És enginyer i investigador en 
l’àmbit de les energies renovables i ha assessorat diversos organismes internacionals.

Sèrbia
Aleksandar Ivancic

Enginyer i investigador en energies renovables a Aiguasol

En Ronan Bardet és un francès apassionat pel comerç electrònic. És el fundador i director 
d’EGI Group, que ajuda empreses i start-ups en el camp del comerç electrònic.

França
Ronan Bardet

Fundador i CEO de EGI Group

La sueca Sara Larsson va arribar a Barcelona l’any 2000 i hi va trobar la ciutat ideal per 
combinar les seves dues passions: la fotografia i la gastronomia.

Suècia
Sara Larsson

Fotògrafa

 Les persones amfitriones van participar al programa d’activitats de la Barcelona Expat Week i van explicar les seves experiències en 
vídeos breus, que es poden veure a la plataforma web i al canal de Youtube de Barcelona.cat (llista International Welcome).

Guinea Equatorial

Amfitriones i amfitrions

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

Veure vídeo

https://youtu.be/DYb6KfzuLcs
https://youtu.be/DYb6KfzuLcs
https://youtu.be/ONSAEVTLSp8
https://youtu.be/ONSAEVTLSp8
https://youtu.be/bX9M3GRJ2KE
https://youtu.be/bX9M3GRJ2KE
https://youtu.be/F4T0C5tTF_0
https://youtu.be/F4T0C5tTF_0
https://youtu.be/UUEeaE5-kk0
https://youtu.be/UUEeaE5-kk0
https://youtu.be/YZ7jFm7bRY8
https://youtu.be/YZ7jFm7bRY8
https://youtu.be/XokF1LixiGs
https://youtu.be/XokF1LixiGs
https://youtu.be/-hdkTmRgIdM
https://youtu.be/-hdkTmRgIdM
https://youtu.be/khs1a4v0KRw
https://youtu.be/khs1a4v0KRw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGqsHW77DVq90Rxwi3BUJhhzxE7LxYAhA


Insercions i reportatges patrocinats en premsa

Difusió i Repercussió

La campanya de difusió de l'esdeveniment duta a terme per 
l’Ajuntament de Barcelona va anar dirigida a persones de la 
comunitat internacional residents a l’àrea de Barcelona. La 
campanya es va estructurar en 4 eixos: publicitat en mitjans de 
comunicació, xarxes socials, mailings i continguts patrocinats. 185.106 €

Valor publicitari estimat

Insercions a mitjans digitals locals i internacionals

DÍA0 DE MES DEL 2019
1

Páginas especiales

Barcelona. Economía

La Mercè es reinventa per acostar la cultura a la ciutat 
La festa s’adapta a la nova normalitat amb actes d’aforament limitat i reserva prèvia

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

B arcelona lleva décadas siendo una de las ciuda-des con más capacidad para atraer talento interna-cional, como demuestran los datos prepandemia: fue nombrada en el 2019 como la séptima mejor ciudad del mundo para los trabajadores ex-tranjeros altamente cualificados o ex-pats (la segunda de Europa, solo por detrás de Lisboa), así como la tercera localidad preferida para instalar una start-up. Pero, ¿cuáles son las pers-pectivas tras el coronavirus? La cele-bración de la Barcelona Expat Week, del 19 al 23 de octubre, tiene como objetivo remarcar que se abren ahora toda una serie de oportunidades para captar ese talento –y, con él, innova-ción y creatividad para la economía local– gracias al teletrabajo y  el llama-do nomadismo digital.   Este nuevo evento gratuito, que combina las conferencias y talleres on line con algunos actos presenciales, surge como un paso adelante res-pecto  su antecesora, la feria Barcelo-na International Community Day. Tie-ne los mismos propósitos –ejercer de punto de encuentro, ofrecer recursos a las personas que llegan a la ciudad y mantener el posicionamiento de Barcelona como ciudad acogedora–  pero potencia la vertiente virtual a tra-vés de una plataforma virtual innova-dora que permitirá construir comuni-dad durante el evento, pero también durante el resto del año. 

ATERRIZAR EN BCN. A lo largo de los cinco días de la Barcelona Ex-pat Week se desarrollarán talleres, webinars y sesiones de Meet & Share, divididos en los ámbitos de aterrizaje personal, trabajo y formación, talento sin fronteras, hacer negocios y em-prender y, finalmente, disfrutar y par-ticipar de la ciudad. Serán un total de 39 actividades con 88 ponentes de 27 nacionalidades distintas, entre ellos los anfitriones, profesionales ex-tranjeros establecidos en Barcelona desde hace años, convertidos ya en unos barceloneses más. Cada jorna-da culminará con un encuentro pre-sencial, siempre y cuando lo permitan las condiciones sanitarias.El punto de partida del evento ten-drá lugar esté lunes con será la sesión 

denominada Nuevo paradigma para el talento y para Barcelona, formada por dos ponencias. En primer lugar, Katerina Psychopaida, representante de la consultoría Mercer Europa expli-cará por qué considera que el 2020 ha cambiado para siempre la expe-riencia de los empleados y, en base a ello, las oportunidades que se abren para Barcelona. A continuación, Jau-me Collboni, primer teniente de alcal-de, detallará cómo la ciudad se posi-ciona ante este nuevo escenario y qué ofrece al talento internacional.La Barcelona Expat Week sintoniza de lleno con la apuesta del ayunta-miento por el talento para reactivar el futuro de la ciudad, con un plan de ac-ción dotado con 5,3 millones de euros y dedicado a la capacitación, el desa-rrollo y la generación de talento. Los principales ejes del plan giran en tor-no a una mayor formación tecnológi-ca, reducir la brecha digital y fomentar el reciclaje digital. M

Dinamismo. Vista del Eixample.

Página realizada con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona

barcelona.cat/
expatweek

bLa generalización del teletrabajo y el nomadismo digital se erigen como una oportunidad 
bEl ayuntamiento señala la tecnología y la innovación como claves para la reactivación 

TRANSFORMACIÓN

P or qué vino a vivir a Bar-celona? 
-Estudié aquí un Erasmus en 1996, y pensé que tenía que volver. Tras sacarme la carrera de Derecho, regresé para trabajar medio año en prácticas, y en el 2000 decidí establecerme, aunque tanto yo como mi mujer no teníamos un trabajo de-masiado bien pagado. Pero acorda-mos que cada año revisaríamos nuestra situación y decidiríamos si se-guir o no… hasta ahora. -¿Qué le atrajo de la ciudad?-Si vienes del norte de Alemania, como yo, está claro que la vida es to-talmente diferente aquí, por el clima, el ambiente internacional, los hábitos, el mar, la montaña… Si tienes un pro-yecto empresarial con perspectivas y buscas un lugar bonito donde ubicar-te, Barcelona es el lugar. 

-¿Qué puede mejorar para atraer aún más talento internacional?-La burocracia es una pesadilla, aunque esto depende más del Go-bierno y la Generalitat. Los extranje-ros suelen encontrar muchos proble-mas a la hora de realizar trámites bá-sicos como conseguir el NIE, el CIF para montar una empresa, abrir una cuenta bancaria... Hay que mejorar la bienvenida a las personas de fuera.-¿Cómo se imagina Barcelona en un futuro próximo?-Tiene que ser más sostenible, ese es el reto no solo de la ciudad, sino de todo el área metropolitana. Hay mu-cho terreno por recorrer en materia de movilidad verde (hay que fomentar la bici todavía más), autoproducción de energía, prohibición del plástico… Ser más sostenible ayudará a atraer talento internacional. 

Christoph HIMMELSKAMP ABOGADO. 20 AÑOS EN BARCELONA.

Karlijn SURMINSKIARTISTA. 13 AÑOS EN BARCELONA.

“Ser sostenible hará más atractiva a BCN”

L legó a Barcelona tras los pasos de Picasso. -En Holanda trabajaba para un exfalsificador de cuadros que me ayudó a profundizar en los grandes artistas, y Picasso me pare-ció muy inspirador. Siguiendo sus pri-meros pasos, un fin de semana visité Barcelona y pensé que no me impor-taría vivir aquí. Soy muy alegre y todo lo encaro como una aventura.-¿Cómo fue su adaptación?-El primer año lo viví como una gui-ri, aunque me ayudó mucho vivir en un piso con tres catalanes. Casi no salía, porque no hablaba ni catalán ni castellano, pero tenía unas vistas ma-ravillosas al MNAC. Poco a poco fui ampliando mi radio de acción y fui descubriendo la gran diversidad de los barrios de Barcelona. Para cono-cer bien una sociedad,me parece muy interesante tener una perspecti-

va externa, como cuando pintas un cuadro. Y ser extranjera ayuda, aun-que también tienes que esforzarte a conocerla desde dentro.-¿Es muy diferente el carácter catalán del holandés?-Se parece bastante, sobre todo porque ambos tienen tendencia a quejarse demasiado y a tener una mi-rada algo cínica. ¡Pero hay tantas co-sas bonitas de las que sorprenderse cada día! Pero mucha gente lo olvida, porque está demasiado metida en su día a día. Hay que mirar más a tu alre-dedor. Por otro lado, me gusta la sen-sibilidad de la gente, con el temas de las mascarillas, por ejemplo. En Ho-landa la gente es más cabezota.-¿En qué podemos mejorar?-Hay que ver más las cosas bonitas que tiene la ciudad, ser consciente de ellas y estar orgulloso de su diversi-dad y su sentido de comunidad.

“La ciudad está llena de cosas sorprendentes”

Los anfitriones

La cita programa actividades mayoritariamente ‘on line’ para 
remarcar el atractivo de la ciudad para los profesionales extranjeros

Nuevos argumentos para atraer al talento

BARCELONA EXPAT WEEK

0:20 / 0:55

696.300 persones

1.098.432 impressions

1.105.825 impressions

6.353.412
impressions

Publicitat programàtica digital segmentada per públics objectius

83.175 impressions
Mailings i articles a mitjans online

200.017 impressions
Falca d’àudio emesa en suports afins al públic objectiu

Anuncis segmentats a Facebook, 
Instagram, Twitter i LinkedIn
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Valoració

Agraïments

Valoració de l’organització

Agraïments especials

Altres col·laboradors

Banc Sabadell Allianz Care Barcelona International Schools Association eres Relocation Page Personnel

Mercer

Valoració global de l'esdeveniment

50 a 50 Adamo Telecom Iberia Amics de la gent gran AvaLanding Barcelona Activa

Fundació Institut Confuci Barcelona

Grupo Restauración Bembi H&M Group Hospital Universitari  Vall d’Hebron

Eje&Con

EMBL Barcelona Federació Catalana del Voluntariat Social Fuckup Nights Fundació Factor Humà

Direcció de Promoció de Ciutat
Ajuntament de Barcelona

www.barcelona.cat/expatweek
www.barcelona.cat/internationalwelcome

welcome_barcelona
Barcelona_international_welcome

Cooltra

Daniela Freund Departament d’Educació Generalitat de Catalunya Diari de l’Educació Diputació de Barcelona

Center for Innovation in Transport CENIT

Centre d’Acollida Assís Centre de Normalització Lingüística de Barcelona Community Internet The Social Media Company

Barcelona Digital Talent Barcelona Global

Barcelona Metropolitan Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) BBL Translation BforB Spain Both. People & Comms

Cambres de Comerç Europees de Barcelona Casa Asia Casa SEAT CatSalut

La Vanguardia

Institut Français Barcelona

LeanIn Barcelona

Nupura International Centre for Dance and Music

Professional Women’s Network

Time Out Turisme de Barcelona Turó Park Dental & Medical Center Womanthon Yarrells Property

SciTech DiploHub

OASTA Consulting

LinkChina Translations & Consulting Llibreria No Llegiu MiCuento Nina Capital

Instituto Italiano di Cultura Barcellona Inspire Boutique Apartments Ironhack L’Avenc de Tavertet

Hotel Dolce Sitges IDP Pharma Iloq Oy

SIETAR Social Car Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Palau Güell People & Organisation Shaker Performance Prime Cities

�https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.allianzcare.com/es.html
�https://www.bisa.info/
https://www.eresrelocation.com/index.php?idioma=es
https://www.pagepersonnel.es/
https://www.mercer.es/
https://www.lavanguardia.com/
https://www.barcelona.cat/ca/
https://barcelonaexpatweek.copernic.tech/ca/landing/expatweek
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/ca
https://www.instagram.com/welcome_barcelona/
https://www.linkedin.com/company/barcelona-international-welcome



