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Barcelona s’està aixecant i recuperant després 
d’un període difícil a causa de la pandèmia 
global. Per rellançar l’economia, cohesionar la 
societat i activar tot el nostre potencial, volem 
comptar amb totes les persones que integren la 
ciutat: les de tota la vida, les que ja fa un temps 
que són aquí i també les que hi acaben d’arribar 
des d’altres països. 
La ciutat és un gresol que atreu multitud de 
persones de la resta del món per treballar, 
crear empreses, estudiar o donar forma als 
seus projectes vitals. I volem que Barcelona 
mantingui la seva personalitat oberta i segueixi 
sent creativa, moderna, dialogant i, abans que 
res, humana i acollidora.
Per tot això, el Barcelona International 
Community Day ja torna a ser aquí: “Back to 
(net)work!”
Aquesta jornada és el punt de trobada anual del 
talent internacional a la ciutat i una oportunitat 
de donar la benvinguda, facilitar la instal·lació 
i establir connexions entre l’ecosistema 
empresarial i tota la comunitat internacional, per 

enfortir vincles i posar en marxa noves idees i 
projectes que floreixin a la Barcelona del futur.
Aquest any celebrem la setena edició d’aquesta 
fira perquè totes les persones que vulguin 
formar part de Barcelona puguin compartir 
experiències i coneixements i establir nous 
contactes amb empreses, associacions, 
escoles, clubs i tots els ponents i experts. El 
Barcelona International Community Day és, 
sobretot, un espai per generar noves energies 
i oportunitats per a Barcelona, sumant el talent 
internacional i el local.
En definitiva, volem que el talent internacional 
sigui un dels grans motors de la reactivació de 
Barcelona i per això des de l’Ajuntament fem 
aquesta aposta decidida.
Us animo a participar en els nombrosos tallers, 
activitats, debats, espais d’aprenentatge 
i lleure. Però, sobretot, us vull transmetre 
que, amb l’elecció de desenvolupar el vostre 
projecte de vida a la ciutat, ja sou barcelonins i 
barcelonines, que us convertiu en protagonistes 
de tot el que Barcelona pot oferir. Us esperem!

Jaume Collboni 
Primer tinent d’alcaldia 
d’Economia, Treball, 
Competitivitat i Hisenda
Ajuntament de Barcelona

140 anys
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Sala 1Activitats 
Online

Sala 3Sala 2
Retorn amb oportunitats: com recuperar el 
talent dels barcelonins que varen emigrar 
durant la crisi del 2008?
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 
Departament de Joventut de la Generalitat 

Lideratge, interculturalitat i teletreball
a càrrec de Both People & Comms.

Teletreballa des de Barcelona: el 
“digital nomad”
moderat per Eres Relocation Spain S.L.

Entrepreneurs welcome: com crear una empresa 
i consells per iniciar un nou negoci a Barcelona
a càrrec de Barcelona Activa

Com sobreviure a Barcelona després de 
l’arribada; els fonaments de la gestió de l’energia
a càrrec de Healthcare Barcelona

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

10.30 - 11.30 h. 

Dilluns 18 d’octubre

Dimarts 19 d’octubre

Dimecres 20 d’octubre

Dijous 21 d’octubre

Divendres 22 d’octubre

Setmana prèvia 18-22 octubre

En streaming
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Descobreix que Barcelona és molt més!
a càrrec de la Diputació de Barcelona

La «fórmula secreta» per iniciar el teu negoci 
com autònom/a Barcelona
a càrrec de Barcelona Activa

Com és Barcelona segons els expats?
moderat per Womanthon

És Barcelona atractiva per al talent internacional?
moderat per Barcelona Global

Com funciona la sanitat a Barcelona?
moderat per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

Estic cercant feina. Què pot fer Barcelona Activa 
per mi? a càrrec de Barcelona Activa

Estima Barcelona: ciutat de convivència i civisme
a càrrec de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Com serà la meva feina en l’etapa post-covid?
a càrrec de Both People & Comms

Barcelona, la ciutat de les 1000 cares
moderat per Turisme de Barcelona

Descobreix les oportunitats laborals als shared 
services centers de les multinacionals
moderat per Barcelona Digital Talent

Mou-te per Barcelona
moderat per Transports Metropolitans de Barcelona

Ajudant els expatriats en el seu aterratge personal 
a Barcelona i creant noves oportunitats de negoci 
a càrrec de MAPFRE S.A.

Coneix els grans projectes de la Barcelona del futur
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona

Com dur una alimentació sostenible a Barcelona? 
a càrrec de la Direcció de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària, i Política Alimentària, 
Ajuntament de Barcelona

Vine a conèixer i compartir el talent 
d’emprenedores asiàtiques de Barcelona 
moderat per Casa Àsia

Habitatge: on llogar, on comprar i com fer-ho? 
a càrrec de Inspire Property Experts

Com podem convertir els fracassos en 
oportunitats? moderat per Fuckup Nights

Com atraure i retenir el talent científic per liderar 
el futur?
a càrrec de Barcelona Science and Technology 
Diplomacy Hub

WEBINAR
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CÀPSULA
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TALLER

TAULA RODONA
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ATERRATGE PERSONAL

ATERRATGE PERSONAL

ATERRATGE PERSONAL

ATERRATGE PERSONAL

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

TREBALL I NEGOCIS

GAUDEIX BARCELONA

GAUDEIX BARCELONA

GAUDEIX BARCELONA

GAUDEIX BARCELONA

GAUDEIX BARCELONA

GAUDEIX BARCELONA

10.45 - 11.15 h. 10.30 - 11.00 h. 
El temor per les coses desconegudes
a càrrec d’Eres Relocation Spain S.L.

Coneix les habilitats i les feines més demandades 
per convertir-te en el candidat ideal 
a càrrec de Page Personnel

Quins serveis financers necessito quan arribo a 
Barcelona? a càrrec de Banc Sabadell

De la complexitat a la simplicitat: els tràmits 
d’immigració, negocis i impostos per als expats 
a càrrec de Balcells International Lawyers Group

Trobada amb expats instagramers i social media 
influencers moderat per RAC1

Destinació Barcelona: el meu viatge 
retrospectiu a càrrec d’InterNations

Gaudeix d’uns serveis sanitaris de primer nivell a 
Barcelona a càrrec de la Clínica Corachan

Crea la teva empresa a càrrec de Barcelona Activa

Com em presento al món? Les claus del currículum 
a càrrec de Barcelona Activa

Noves modalitats de treball després de la pandèmia 
moderat per les Cambres de Comerç Europees de 
Barcelona

10.30 - 11.00 h. 

11.15 - 11.45 h. 

12.00 - 12.30 h. 

12.45 - 13.30 h. 

13.45 - 14.30 h. 

14.45 - 15.15 h. 

15.30 - 16.00 h. 

16.15 - 16.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

11.15 - 12.00 h. 

12.15 - 13.00 h. 

13.15 - 14.15 h. 

14.30 - 15.00 h. 

15.15 - 15.45 h. 

16.00 - 16.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

14.30 - 15.15 h. 

11.30 - 12.00 h. 

15.30 - 16.00 h. 

16:15 - 16:45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

12.15 - 13.00 h. 

13.15 - 14.15 h. 

Guia ràpida Guia ràpida
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Sala 4Networking
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Guia ràpida Guia ràpida

Jardí del 
Museu Marítim
Concert de benvinguda amb “Dry Town”

Actuació de danses de l’Índia
a càrrec de la Nuptura International Centre of Dance 
and Music i la Shreyashee Dance Company

Una volta per les Drassanes: un tast d’història 
de Barcelona a càrrec del Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelon

Concert de cloenda amb “Homeless Blues Band”

Micro tallers individuals de mindfulness 
a càrrec de Pausativo

Micro tallers individuals de mindfulness 
a càrrec de Pausativo

Com fer networking? Les primeres impressions 
són les més importants
a càrrec de Barcelona Expat Life,  Barcelona 
Metropolitan, The American Society of Barcelona, 
Planet Venus i Professional Women’s Network 
Barcelona

10.00 - 10.45 h. 

12.00 - 12.45 h. 

17.00 - 17.45 h. 

18.30 - 19.15 h. 

10.45  - 12.30 h. 

15:00 - 18:30 h. 

17.00 - 17.45 h. 

TALLER

ACTUACIÓ

ACTUACIÓ

ACTUACIÓ

RUTA GUIADA

EN

CA ES EN

EN

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

Activitats 
durant tot 
el dia 23
Fotomaton: fes-te una foto i linka amb Barcelona
Espai: Photocall

Busques feina a Barcelona?
a càrrec de Barcelona Activa
Espai: Estand de l’Ajuntament de Barcelona - 
Barcelona Activa

«Escolta Barcelona»: gravació dels podcast en 
directe
a càrrec de l’Agència Catalana de Notícies

Punt de vacunació COVID-19
a càrrec del Departament de Salut
Espai: Estand del Consorci Sanitari de Barcelona

Taller construeix un nou món amb Lego
a càrrec de A.H.A ! STEAM
Espai: Racó Infantil

Taller pinta’t la cara 
a càrrec de l’organització
Espai: Racó Infantil

Participa en el mural del BICD
a càrrec de CLUB.ART
Espai: Mural

Cafeteria
Espai: Àgora

10.00 - 18.30 h. 

ENTREVISTES CA ES EN

Aconsegueix la teva samarreta “Barcelona 
International Community Day”
Espai: Punt d’informació

Ludoteca
a càrrec  de la Federació Catalana de Vela 
Espai: Vestíbul

10.00 - 10.30 h.

10.00 - 18.30 h.

12.30 - 13.15 h. / 16.15 - 17.00 h.

Altres Espais

TALLER

TALLER

TALLER

ACTIVITAT INFANTIL
TALLER

TALLER

CA ES ENTALLER

Som interculturals, tothom és intercultural
a càrrec de SIETAR

Networking per a professionals nouvinguts 
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona

10.15 - 11.00 h. 

11.15 - 12.15 h. 

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER
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ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

Taller de mindfulness per gestionar l’estrès de 
les mudances
a càrrec de Pausativo

Elevator pitch: el teu minut de glòria
a càrrec de Barcelona Activa

Speed networking 2.0. Conèixer gent i resoldre 
reptes a càrrec de l’organització

Barcelona Quiz a càrrec del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona

Social pitch: implica’t amb la ciutat
a càrrec de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya i la Federació Catalana del Voluntariat 
Social

13.30 - 14.30 h. 

12.30 - 13.15 h. 

14.45 - 15.30 h. 

15.45 - 16.45 h. 

18.00 - 18.45 h. 

CA ES EN

EN

EN

ATERRATGE PERSONAL

ATERRATGE PERSONAL

TREBALL I NEGOCIS

ATERRATGE PERSONAL

TALLER ACTIVIDAD INFANTIL



12 13

1SalaPONENT Cristina Navas, coordinadora d’estratègia 
i comunicació, Projecte Retorn amb Oportunitats.

DESCRIPCIÓ Programa per a la recuperació del talent 
jove. Com recuperar el talent dels barcelonins que van 
emigrar durant la crisi de 2008.
La sessió començarà amb una contextualització 
de l’emigració pròpia de la crisi de 2008: perfils 
professionals, països d’emigració, situació personal, 
motius per tornar, etc. Després, s’exposaran els 
obstacles (personals, professionals i administratius) 
que dificulten el retorn i l’establiment a Barcelona i 
de quina manera, des de Retorn amb Oportunitats, 
s’acompanya aquestes persones perquè els puguin 
superar. Ens basarem en casos reals i testimoniatges 
de participants per dinamitzar la sessió.

MODERADORA Sophy King, experta en temes 
d’immigració, Eres legal, Eres Relocation Spain S.L.
PONENTS Gian Franco Mercado, cofundador, CoImpact 
Coliving / Eva Camins, responsable de Màrqueting 
Operatiu, Turisme de Barcelona / Ziad Matar, emprenedor 
libanès cofundador de Coconut Board, que viu entre 
Barcelona i Dubai.
DESCRIPCIÓ En el marc de les noves tendències 
del teletreball, hi ha una nova generació d’expats en 
desenvolupament, que estan començant a crear un clar 
i beneficiós impacte per a Barcelona: els Digital Nomads. 
Qui són? D’on venen? Què necessiten? Els pot interessar 
Barcelona? Com ens hem de preparar per acollir-los?

PONENT Xavier Almar Casas, tècnic 
d’emprenedoria, Barcelona Activa

DESCRIPCIÓ Aquesta sessió et donarà la informació 
necessària sobre les alternatives i els recursos que pots 
utilitzar a Barcelona per establir el teu propi negoci. 
Coneixeràs els aspectes més importants que cal tenir 
en compte a l’hora d’emprendre i et presentarem els 
programes, els serveis i les activitats de Barcelona Activa.

PONENT Isabel Ruiz Pertiñez, tècnica de la unitat 
de Màrqueting de Destinació, Diputació de Barcelona

DESCRIPCIÓ A tocar de la ciutat, les comarques de 
Barcelona ofereixen tot un món ple de possibilitats: 
podràs gaudir de les platges, les vinyes i els cellers; 
descobriràs l’art i la cultura; assaboriràs la gastronomia 
amb els millors productes de la terra i el mar i també 
podràs accedir a un gran ventall d’activitats en la 
natura.   
En aquesta sessió et donarem les eines necessàries 
per estar sempre ben informat de tots els plans, les 
rutes familiars i les activitats que es poden fer el cap 
de setmana a les comarques de Barcelona. Vine i 
descobreix que Barcelona és molt més!

PONENT Li Shenghong, expert en assegurances i 
delegat comercial de Mapfre Badalona-Guifré

DESCRIPCIÓ En aquesta sessió Li Shenhong 
compartirà el seu testimoniatge, i també explicarà 
com ha estat el seu desenvolupament professional 
des que es va traslladar a Barcelona. Quan Li va 
arribar a la nostra ciutat, el seu somni era convertir-
se en empresari. Amb el suport de Mapfre, ha pogut 
crear i desenvolupar el seu propi negoci en el sector 
de les assegurances, i s’ha especialitzat per poder 
assessorar tant els empresaris estrangers com els 
expatriats i les seves famílies, sobretot, sobre el que 
han de saber sobre el sistema d’assegurances a 
Espanya. Li parlarà de la seva pròpia experiència i 
sobre com va passar de ser un complet novell del 
sector a convertir-se en un veritable expert, que ara 
facilita l’aterratge personal dels expats.

PONENT Koen Willems, fundador i director de 
Healthcare Barcelona

DESCRIPCIÓ Establir-se a Barcelona implica molts 
canvis: un nou lloc de treball, la cerca d’un habitatge, 
conèixer noves persones, descobrir una ciutat que 
pot semblar estranya, etc. És el que en psicologia 
s’anomena life event (esdeveniment de la vida). El nucli 
d’aquesta presentació tracta sobre la manera d’abordar 
tots aquests canvis. Obtindràs un model pràctic de 
gestió de l’energia personal, amb exemples útils per als 
àmbits FÍSIC i MENTAL. Gestiona més bé la teva vida i 
gaudeix plenament de la teva experiència a Barcelona.

PONENT Emma Giner, fundadora, People & 
Organisation Shaker

DESCRIPCIÓ En el marc de la implantació del 
teletreball com a tendència irreversible, en aquesta 
sessió volem ajudar els directius i directives a 
millorar la comunicació virtual amb els seus equips, 
i donarem pautes per liderar professionals de 
cultures diverses, teletreballant des de Barcelona o 
des d’altres punts del planeta.

Retorn amb oportunitats: com recuperar el 
talent dels barcelonins que varen emigrar 
durant la crisi del 2008?
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 
Departament de Joventut de la Generalitat

Teletreballa des de barcelona: el digital 
nomad
moderat per Eres Relocation Spain S.L.

Entrepreneurs welcome:  com crear una 
empresa i consells per iniciar un nou 
negoci a Barcelona
a càrrec de Barcelona Activa

Descobreix que barcelona és molt més!
a càrrec de la Diputació de Barcelona

Ajudant els expatriats en el seu aterratge 
personal a Barcelona i creant noves 
oportunitats de negoci
a càrrec de MAPFRE S.A.

Com sobreviure a Barcelona després de 
l’arribada; els fonaments de la gestió de 
l’energia
a càrrec de Healthcare Barcelona

Lideratge, interculturalitat i teletreball
càrrec de Both People & Comms

10.30 - 11.30 h. 

Dilluns 18 d’octubre

Dimecres 20 d’octubre

Dissabte 23 d’octubre

Dijous 21 d’octubre 10.45 - 11.15 h. 11.30 - 12.00 h.

Divendres 22 d’octubre

Dimarts 19 d’octubre

El programa d’activitats del dissabte 23 d’octubre inclourà conferències, 
càpsules informatives, taules rodones, tallers i activitats d’animació.
Tractarà temes relacionats amb l’aterratge personal, treball i negocis i 
maneres de gaudir de la ciutat.
Són activitats presencials i només les activitats de la SALA 3 es 
retransmetran en streaming.

Programa d’activitats Programa d’activitats
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Programa d’activitats Programa d’activitats

MODERADOR Alexis Roig, CEO de Scitech DiploHub 
(Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub) 
PONENTS Gabby Silberman, Director general del 
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 
i professor adjunt del Departament de Tecnologies de 
la Informació i Comunicació de la UPF / Maria Fátima 
Lucas, Cofundadora i CEO de Zymvol (EU Prize for 
Women Innovators 2020) / Chiara Sanseverino, 
Cofundadora i CEO de Biotech Tricopharming 
Research / Michela Bertero, Directora d’Estratègia, 
IDIBAPS.
DESCRIPCIÓ En les últimes dècades, Barcelona ha creat 
una identitat urbana inclusiva, basada en les tres T: Talent, 
Tecnologia i Tolerància. Ara, la ciutat és un pol d’innovació 
líder en àrees com les ciències biomèdiques, la fotònica, 
la recerca energètica i les ciències de la computació. Un 
imant per a científics, empresaris i creadors, atrets per les 
principals universitats i escoles de negocis, institucions de 
recerca de classe mundial i una qualitat de vida excepcional. 
Però no hi ha lloc per a la complaença. La competència 
mundial pel talent científic i tecnològic a l’estranger s’està 
escalfant. La mobilitat internacional dels treballadors altament 
qualificats augmenta en escala i complexitat a mesura que 
més economies participen en l’activitat d’R+D i innovació. 
Com serà el futur de l’atracció del talent després d’aquesta 
pandèmia? Quines són les expectatives i exigències dels 
investigadors científics? Com pot Barcelona continuar atraient 
i conservant el seu talent científic d’alt nivell? En aquest panell, 
quatre investigadors i empresaris que van decidir traslladar-se 
a Barcelona i desenvolupar la seva carrera professional a la 
nostra ciutat, compartiran la seva experiència, idees i consells.

MODERADOR Michael Pellot, director de RSC, 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 
PONENT Emiliano Treggiari, Brand Manager Spain, 
Swapfiets

DESCRIPCIÓ Gaudeix i descobreix la ciutat sense 
utilitzar el cotxe. De la mà de representants d’empreses 
de mobilitat sostenible i de creadors de rutes a peu, 
explicarem com viatjar per Barcelona en transport 
públic i en bicicleta i com gaudir d’anar a peu.

PONENT Bárbara Pons, assessora de 
Desenvolupament Urbà, Ajuntament de Barcelona
DESCRIPCIÓ Vols conèixer com serà Barcelona 
d’aquí a deu anys? Quins són els projectes urbans 
que transformaran la ciutat i quines seran les noves 
zones estratègiques d’activitat econòmica? En aquesta 
sessió t’expliquem els projectes més importants 
de reactivació econòmica de la ciutat centrats, 
principalment, en la transformació de sis grans àrees 
urbanes modeladores de la Barcelona del futur.

PONENT Raf Jacobs, fundador i CEO de INSPIRE 
Property Experts

DESCRIPCIÓ Busques un pis o una casa per llogar, 
comprar o compartir a Barcelona? Com funciona el 
sistema de lloguer i compra d’habitatges a la ciutat? 
Amb la crisi de la covid-19, és més senzill llogar, o és 
el moment adequat per comprar? Quins criteris cal 
tenir en compte a l’hora de triar un pis o una casa? És 
rellevant que l’habitatge estigui a prop de l’escola dels 
teus fills? Ets més de mar o de muntanya?

PONENT José Manuel Alonso Moreno, tècnic de 
projectes i coordinador de revista, OPCIONS, SCCL

DESCRIPCIÓ Què pots menjar a Barcelona, quins 
són els productes de temporada i on trobar-los? 
Descobreix les diferents opcions d’alimentació i 
consum sostenible: comerç de proximitat, mercats 
municipals, grups de consum, supermercats 
cooperatius, plataformes virtuals de producte de 
proximitat... Aquesta sessió donarà enfocaments 
pràctics per identificar iniciatives i recursos de consum 
sostenible a la ciutat i trobar els canals per arribar-hi, 
segons les necessitats de cadascú.

MODERADORA Gaëlle Patin-Laloy, responsable del 
Programa Diversitat i Interculturalitat, Casa Àsia
PONENTS Tina Jin, cofundadora, Sosom / Anan Yin, 
cofundadora, Beck Ingredients / Chisato Kuroki, ceramista

DESCRIPCIÓ Aquest debat comptarà amb dones 
asiàtiques que han escollit Barcelona per desenvolupar 
els seus innovadors projectes professionals i 
empresarials. Les participants compartiran les seves 
vivències, reptes i aprenentatges amb el públic. La 
sessió està organitzada per Casa Àsia i tindrà un format 
dinàmic i interactiu.

Com atraure i retenir el talent científic per 
liderar el futur? moderat per Barcelona Science 
and Technology Diplomacy Hub

Mou-te per Barcelona
moderat per Transports Metropolitans de Barcelona

Coneix els grans projectes de la Barcelona 
del futur
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona

Habitatge: on llogar, on comprar i com 
fer-ho?
a càrrec de Inspire Property Experts

Com dur una alimentació sostenible a 
Barcelona?
a càrrec de la Direcció de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària, i Política Alimentària, 
Ajuntament de Barcelona

Vine a conèixer i compartir el talent 
d’emprenedores asiàtiques de Barcelona
moderat per Casa Àsia

13.15 - 14.15 h.

14.30 - 15.15 h.

15.30 - 16.00 h.

18.00 - 18.45 h.

16.15 - 16.45 h.

17.00 – 17.45 h.
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PONENT Verónica Diéguez, tècnica especialista en 
constitució empresarial Barcelona Activa

DESCRIPCIÓ Vols muntar el teu negoci/empresa com 
a persona treballadora autònoma? Un cop validada 
la teva idea de negoci, hauràs de conèixer els tràmits 
necessaris per fer-la realitat. Coneixes els organismes 
on has de donar-te d’alta? Quina documentació legal 
necessites? Quins costos té? Quines obligacions 
legals i fiscals comporta? Vols saber com pot ajudar-te 
Barcelona Activa a donar-te d’alta com a persona 
treballadora autònoma i assessorar-te en tot el procés?

MODERADORA Carlota Fàbregas, cofundadora 
de Womanthon

PONENTS Oxana Lapuzina, Especialista en 
experiència de l’empleat a Preply i amfitriona del 
BICD (Rússia) / Adina Rose Levin, Freelance 
experta en comunicació (USA) / Jina Song, 
Assistenta d’operacions i producció, Alex Carro 
Skincare (Corea del Sud)

DESCRIPCIÓ Els testimonis d’expats ens ajudaran 
a descobrir una visió de Barcelona que no té res a 
veure amb els circuits turístics i més coneguts de 
la ciutat. Ens allunyarem de la ciutat estereotipada 
i ensenyarem racons, comerços i restaurants que 
mostren la Barcelona més autèntica perquè els 
membres de les comunitats internacionals la puguin 
gaudir de manera diferent.

La «fórmula secreta» per iniciar el teu 
negoci com autònom/a Barcelona
a càrrec de Barcelona Activa

Com és Barcelona segons els expats?
moderat per Womanthon

10.30 - 11.00 h. 11.15 - 12.00 h.

MODERADOR Carlos Cruz, director de FuckUp 
Nights Barcelona

PONENTS Othmane Mouhssine (Amfitrió BICD), 
soci-ambaixador Espanya a Digi-Sports Group / 
Amancay Moreels Fundadora i consellera delegada, 
Arrow Consultancy i Cofundadora, Footbolize SL. 
/ Martina Guzmán, Consultora en estratègia de 
màrqueting d’empresa /  Lifang Xiong, D irectora de 
vendes, HuiGuang Intelligent Technology Co.,Ltd.

DESCRIPCIÓ En aquesta sessió compartirem 
experiències de fracassos d’expats en arribar a 
Barcelona. Coneixeràs la importància d’assimilar 
la cultura del fracàs per poder emprendre amb èxit 
algun dia. Organitzat pel responsable de Fuckup 
Nights a Barcelona, un moviment global que planifica 
esdeveniments mensuals en què es comparteixen 
relats de fracàs professional amb intenció pedagògica.

Com podem convertir els fracassos en 
oportunitats?
moderat per Fuckup Nights

12.15 - 13.00 h.
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MODERADORA Chené Koscielny, directora de 
l’International Talent Monitor 2021, Barcelona Global  

PONENT L’amfitriona sueca Jessika Klingspor, 
Fundadora & CEO de Nordics in Barcelona; i 
fundadora i directora de Performance de Prime Cities

DESCRIPCIÓ En aquesta sessió, Barcelona Global 
presenta els resultats del seu 5è International Talent 
Monitor, d’aquest any 2021, una àmplia enquesta 
sobre els reptes als quals s’enfronta la comunitat 
internacional que viu i treballa a la ciutat. Destaca 
el que els líders de la ciutat i les empreses poden 
fer perquè la ciutat sigui més competitiva i atractiva 
per al talent internacional. La sessió inclourà una 
breu presentació d’una startup nòrdica d’èxit, per 
mostrar noves iniciatives destinades a connectar els 
emprenedors nòrdics o escandinaus amb l’ecosistema 
i cel entre de tecnologia que ofereix Barcelona.

MODERADORA Marina Martínez, cap de la Unitat 
de Atenció Ciutadana, Hospital Infantil i Hospital de 
la Dona, Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus  
PONENTS Conchita Peña, directora d’Atenció al 
Ciutadà i Participació del Servei Català de Salut
Madeleine Smit, fundadora & CEO de Turó Park 
Medical Center
Arturo Bujalance Arguijo, director de 
Desenvolupament de Negoci, Salut Digital Mapfre

DESCRIPCIÓ El model sanitari a Barcelona és mixt i, 
de la mateixa manera que el sistema educatiu, combina 
centres públics, concertats i privats. En aquesta sessió 
s’explicaran els models de sanitat, les cobertures i les 
assegurances, i per què Barcelona és considerada un 
centre d’excel·lència mèdica a escala mundial. 

PONENT David Millet, conseller delegat, IMPENTO

DESCRIPCIÓ Busques feina a Barcelona i et cal 
millorar les teves eines de presentació professional? 
Saps de què vols treballar i vols que les teves 
candidatures tinguin més oportunitats? En aquesta 
activitat (en directe) t’acompanyarem a través 
dels recursos que Barcelona Activa posa a la teva 
disposició, per conèixer, desenvolupar i millorar les 
eines de recerca de feina.

PONENT Daniel Pérez Gallardo, Sergent de la Unitat 
Territorial de Gràcia, Guàrdia Urbana de Barcelona

DESCRIPCIÓ Coneixes les normes bàsiques de 
convivència i civisme a la ciutat? Te les presentarem en 
aquesta sessió. Especialment, aquelles normatives que 
més influència tenen sobre l’espai públic. D’una banda, 
les novetats sobre mobilitat en bicicleta i vehicles 
de mobilitat personal i, d’altra banda, presentarem 
didàcticament l’ordenança de civisme municipal.

MODERADORA Samantha Gasquez, Consultora 
en RR HH, Both People & Comms. 
PONENT Laura Rosillo, experta en transformació 
digital en RR HH

DESCRIPCIÓ Amb la campanya de vacunació contra 
la covid-19 finalitzada, i la nova llei del teletreball, com 
has de preparar-te per tornar a l’oficina a partir de la 
tardor? Què han de fer les empreses si volen adoptar 
un model híbrid de treball presencial i remot? Quines 
són les noves tendències? Què és la desconnexió 
digital? Quins són els drets dels treballadors a l’hora 
de conciliar teletreball i família?

És Barcelona atractiva per al talent 
internacional?
moderat per Barcelona Global

Com funciona la sanitat a Barcelona?
moderat per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Estic cercant feina. Què pot fer Barcelona 
Activa per mi?
a càrrec de Barcelona Activa

Estima Barcelona: ciutat de convivència i 
civisme
a càrrec de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Com serà la meva feina en l’etapa post-COVID?
a càrrec de Both People & Comms

12.15 - 13.00 h.

13.15 - 14.15 h.

14.30 - 15.00 h.

15.15 - 15.45 h.

16.00 - 16.45 h.
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MODERADOR Gianluca Camaggio, responsable 
comercial, Turisme de Barcelona

PONENTS Amílcar Vargas, responsable del Patrimoni 
de la Humanitat a la Casa Batlló / Sergi Cadenas, 
vicepresident de la Federació Catalana de Vela

DESCRIPCIÓ Barcelona és diversa i admet diverses 
visions. Hi ha qui valora més el mar i qui prefereix la 
muntanya. També hi ha opinions per a tots els gustos 
pel que fa a música, concerts, tecnologia i gastronomia. 
En aquesta sessió presentarem Check Barcelona, 
una eina orientada a millorar l’experiència del visitant 
i ajudar-lo a gaudir de les diferents Barcelones: la 
literària, la del mar, la cultural, la de la modernitat, la 
de la tradició, la de costa i la d’interior. De la mà de la 
Federació Catalana de Vela i la Casa Batlló, detallarem 
tots els contrastos possibles de la ciutat.

Per primera vegada al 
Barcelona International 
Community Day, les 
sessions d’aquesta sala 
es retransmetran també 
en streaming.

MODERADOR Jordi Arrufí Hernández, director de 
Programa, Mobile World Capital Barcelona

PONENTS Anita Gómez, cap de projectes 
(Transformació global i Gestió de processos), Bayer 
Euroservices S.L. / Marie Masselot, Group Product 
Manager, Ocado Technology / Tarik Faouzi, Senior 
Vice President CloudBlue, Ingram Micro Cloud

DESCRIPCIÓ Cada vegada més multinacionals 
aposten per Barcelona a l’hora d’establir els seus 
centres d’excel·lència de serveis digitals. Amb plantilles 
formades per més d’un 50% de talent internacional, 
aquests centres creen solucions i serveis digitals de 
valor afegit per a les seves xarxes internacionals. 
En aquesta sessió descobrirem els projectes i les 
oportunitats laborals d’alguns dels principals centres 
de serveis digitals establerts a la ciutat.

Barcelona, la ciutat de les 1000 cares
moderat per Turisme de Barcelona

Descobreix les oportunitats laborals als 
shared services centers de les multinacionals
moderat per Barcelona Digital Talent

17.00 - 17.45 h. 18.00 - 18.45 h.

3Sala
PONENT Antonella Ghisu, Life Coach, Experta en 
Gestió del Canvi, Eres Relocation Spain S.L.

DESCRIPCIÓ «El canvi és el principi de tot nou 
començament». L’adaptació a un nou país, a una nova 
llar i a un nou treball és un repte per a qualsevol. El 
canvi és un concepte que sol provocar por i incertesa. 
Amb aquest taller examinarem les raons per les 
quals experimentes aquesta emoció, i descobrirem 
noves eines que poden ajudar-te a adaptar-te més 
ràpidament a la teva nova realitat i a canviar la teva 
mentalitat per  allunyar la por i que el teu trasllat a 
un nou lloc es converteixi en un moment positiu i 
enriquidor de la teva vida.

PONENT Gizem Baykal, senior manager de Page 
Personnel

DESCRIPCIÓ Aquesta sessió, adreçada a la 
comunitat estrangera de Barcelona o a persones 
interessades en treballar a la ciutat, t’oferirà una visió 
completa de l’oferta laboral de la ciutat que t’ajudarà 
a decidir on presentar la teva candidatura: quins són 
els perfils més valorats per les empreses locals?, 
quins són els llocs de treball amb més projecció?, 
quins sectors empresarials necessiten més talent 
internacional?, quins consells t’ajudaran a tenir èxit en 
una entrevista de treball?

El temor per les coses desconegudes
a càrrec d’Eres Relocation Spain S.L.

Coneix les habilitats i les feines més 
demandades per convertir-te en el 
candidat ideal
a càrrec de Page Personnel

10.30 - 11.00 h. 11.15 - 11.45 h.

En streaming
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PONENT Roger Pi Font, director de Banca 
Personal, Banc Sabadell

DESCRIPCIÓ Acompanyament financer i no financer 
per als expats i el col·lectiu internacional. Saber 
els tràmits necessaris per obrir un compte bancari, 
establir un bon pla d’estalvi, conèixer a través de 
quins mitjans és millor fer una remesa al país d’origen 
o rebre diners. En aquesta sessió remarcarem quins 
són els millors consells que podem donar i detallarem 
en què consisteix l’acompanyament i també les 
recomanacions que proporcionem al col·lectiu.

PONENT Cristian Balcells, CEO, Balcells 
International Lawyers Group

DESCRIPCIÓ En aquesta sessió es donaran 
consells pràctics per gestionar els tràmits d’arribada 
a Barcelona: com obtenir el NIE?, quin és el procés 
habitual per a aconseguir la residència?, com podem 
crear una empresa?; i moltes més preguntes. 
Tractarem, també, qüestions de tributació i oferirem 
una guia pràctica per facilitar molts dels requisits 
administratius amb què es trobaran tots els nouvinguts.

MODERADORA Janira Planes, periodista a RAC1 
PONENTS Elizabeth Sherr (USA), influencer 
ambientalista a TikTok / Davide Centonze (Itàlia), 
escriptor de Lo Sono Barcellona, guia turístic de 
la ciutat @destinobarcellona - 17.2 mil seguidors 
/ l’amfitrió del BICD Sam Zucker, blogger 
gastronòmic, fotògraf especialista en gastronomía 
i estil de vida; escriptor, cineasta, xef i guía de 
viatges / Byron Sánchez (Veneçuela), creador 
de @venezolanosenbarcelona que fa de guia per 
a estrangers i els ajuda a conèixer els tràmits 
necessaris, els llocs, la ciutat i els organitza viatges, 
amb 57,8 mil seguidors / Alessandra Speranza 
(Itàlia), cofundadora de Clhub.art.

PONENT Paul Conde, ambaixador d’InterNations

DESCRIPCIÓ La presentació d’un dels discursos 
més rellevants i reveladors que Paul Conde ha fet 
a Toastmasters. Hi narra el seu camí i les principals 
decisions que ha pres al llarg de la vida. Combina 
l’aventura, l’humor i l’amor, que han estat les raons 
principals de la seva mudança a la ciutat de Barcelona.

PONENT Mónica Fortea García, coordinadora 
del departament internacional de medicina, Clínica 
Corachan.

DESCRIPCIÓ La qualitat del sistema sanitari de 
Barcelona i de Catalunya, que és líder en diferents 
camps mèdic-científics, està reconeguda per l’OMS 
per ser una de les millors del món. Barcelona és també 
un hub mèdic i tecnològic i un referent internacional 
en serveis mèdics, que compta amb excel·lents 
connexions aèries amb més de 190 ciutats dels 5 
continents. Cada any, més de 20.000 pacients de tot el 
món venen a tractar-se o a sotmetre’s a intervencions 
quirúrgiques als hospitals de la ciutat. En tenir un 
sistema de salut mixt, públic i privat, en aquesta sessió 
el que es pretén és ajudar els nouvinguts a entendre 
millor com funciona la salut privada a Barcelona. 
Dins dels serveis amb valor afegit que poden oferir 
els centres privats trobem, per exemple, l’atenció 
lingüística. Quan es tracta de temes de salut, l’idioma 
és important per tranquil·litzar el pacient i també el 
seu entorn. En aquesta xerrada presentarem també 
tota la gestió dels pacients des de la seva arribada, el 
seguiment mèdic i fins i tot els ingressos hospitalaris, 
en cas que fos necessari.

MODERADOR Christian Marion, director general, 
Cambra Francesa de Barcelona 

PONENT Gabriele Palma, director general, CASA 
SEAT / Jane Upton, Leadership and Executive 
coach, Good growth Coaching / Julien Palier, 
cofundador i conseller delegat, Daysk

DESCRIPCIÓ La pandèmia ha impactat en els 
últims mesos en la manera de treballar en moltes 
empreses. La majoria ha descobert els avantatges 
i desavantatges del teletreball, així com d’altres 
maneres de fer el nostre treball. En la taula rodona 
recollirem testimonis en aquests sentits i com s’ha 
adaptat el mercat.

TALLERISTA Marina Moreno Herranz, 
col·laboradora de El despertador

DESCRIPCIÓ En aquesta activitat coneixerem 
estratègies per potenciar els punts forts del teu 
currículum. Identificarem, entre els diferents models 
existents, quin és el més adequat per a cada perfil 
i descobrirem com fer més atractives les eines de 
presentació per arribar a les següents fases del procés 
de selecció.

Quins serveis financers necessito 
quan arribo a Barcelona?
a càrrec de Banc Sabadell

De la complexitat a la simplicitat: els 
tràmits d’immigració, negocis i impostos 
per als expats
a càrrec de Balcells International Lawyers Group

Trobada amb expats instagramers i social 
media influencers
mderat per RAC1

Destinació barcelona: el meu viatge 
retrospectiu
a càrrec d’InterNations

Gaudeix d’uns serveis sanitaris de primer 
nivell a Barcelona
a càrrec de la Clínica Corachan

Noves modalitats de treball després de la 
pandèmia
moderat per les Cambres de Comerç Europees de 
Barcelona 

Com em presento al món? Les claus del 
currículum
a càrrec de Barcelona Activa

12.00 - 12.30 h.

12.45 - 13.30 h.

13.45 - 14.30 h.

14.45 - 15.15 h.

15.30 - 16.00 h.

17.00 - 17.45 h.

18.00 - 18.45 h.

DESCRIPCIÓ Un espai en què els adolescents 
i el públic jove del BICD podran veure en directe 
influencers d’origen internacional amb milers de 
seguidors que viuen a Barcelona. Es debatran temes 
d’interès relacionats amb la ciutat: neteja de les 
platges, descobriment dels millors restaurants i bars 
de Barcelona, llocs on practicar skate, activitats per al 
lleure (art, esport, videojocs, música...), canvi climàtic, 
sexualitat, violència de gènere, etc.

PONENTE Xavier Dumont, responsable de Serveis 
per a Emprendre de Barcelona Activa

DESCRIPCIÓ Aquesta sessió t’ofereix consells i 
eines per crear un negoci a Barcelona o emprendre 
un nou projecte professional. Des de Barcelona Activa 
t’explicarem els nostres serveis, programes i activitats 
per acompanyar-te en tot el procés, des de la idea de 
negoci fins a la creació de l’empresa. T’aconsellarem 
sobre les diferents opcions per trobar finançament i 
inversions i com convertir la teva idea de negoci en un 
projecte empresarial viable a la nostra ciutat.

Crea la teva empresa
a càrrec de Barcelona Activa

16.15 - 16.45 h.
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Programa d’activitats Programa d’activitats

TALLERISTA Marina Moreno Herranz, 
col·laboradora de El despertador

DESCRIPCIÓ La nostra realitat està feta de 
converses, i cada conversa és una oportunitat. En 
aquesta activitat practicarem la capacitat de conversar, 
que és clau en els processos d’autocandidatura o 
d’entrevistes de feina. Vols generar impacte en la teva 
xarxa de contactes? Vine a aquesta xerrada!

MODERADORA Carmen Torralva, vocal 
internacional, Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS)
PARTICIPANTS Daniel Salvador, director, Fundació 
Avismón Catalunya / Sílvia Vila, responsable del 
Voluntariat i Associacionisme, Associació AREP 
per la salut mental / Anna de Eguia, coordinació 
Voluntariat i Pràctiques, Fundació Privada Bayt-
Al-Thaqafa / Olivier Fercocq, voluntari d’Acollida 
sociolingüística, Fundació Privada Bayt-Al-Thaqafa / 
Adrià Dominguez, Responsable de Voluntariat, Creu 
Roja Catalunya

DESCRIPCIÓ Et convidem a conèixer entitats socials 
de la ciutat que et presentaran les seves activitats. 
Creiem que el treball voluntari, des d’ONG com les que 
coordina la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya i la Federació Catalana del Voluntariat 
Social, és una manera insuperable d’integrar-se a una 
nova ciutat.

TALLERISTA Sanjay Saujani, Coach, Pausativo

DESCRIPCIÓ Les mudances i el confinament per 
culpa de la covid-19 són factors d’estrès. Per reforçar 
la nostra salut mental i millorar les relacions amb els 
nostres familiars o enfocar els nostres negocis i vida 
professional, et proposem un taller de mindfulness.

TALLERISTA Irene Cajas, consultora en disseny, 
innovació i estratègia

DESCRIPCIÓN Aquest no és el típic esdeveniment 
de networking, ha pres un caire totalment diferent. 
En aquesta sessió no només ampliaràs la teva xarxa 
de contactes a Barcelona, sinó que també ampliaràs 
els teus coneixements, ja que aprendràs una nova 
metodologia creativa de resolució de problemes amb 
què afrontar els típics reptes als quals s’enfronten els 
expats. Uneix-te a nosaltres, i així, descobriràs aquesta 
metodologia i coneixeràs a persones amb idees 
similars a les teves en la teva nova ciutat.

TALLERISTES Txell Pujol, coordinadora de 
Dinamització i Assessorament lingüístic del Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona / Anna 
Mollà Sellés, tècnica de normalització lingüística, 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.

DESCRIPCIÓ Aquesta activitat serà un típic quiz de 
pub anglès, en què els jugadors (acompanyats d’una 
bona cervesa) podran demostrar què saben de la 
història i de les curiositats de la ciutat de Barcelona.

Elevator pitch: el teu minut de glòria
a càrrec de Barcelona Activa

Social pitch: implica’t amb la ciutat
a càrrec de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya i la Federació Catalana del 
Voluntariat Social

Taller de mindfulness per gestionar l’estrès 
de les mudances a càrrec de Pausativo

Speed networking 2.0. Conèixer gent i 
resoldre reptes a càrrec de l’organització

Barcelona Quiz a càrrec del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona

12.30 - 13.15 h.

18.00 - 18.45 h.13.30 - 14.30 h.

14.45 - 15.30 h.

15.45 - 16.45 h.

4Sala
TALLERISTES Helena Lopes, co-coordinadora 
regional de Barcelona, SIETAR / Raquel Mantiñán, 
responsable de Justícia Global, Equitat, Diversitat e 
Inclusió (JEDI), SIETAR

DESCRIPCIÓ Un taller interactiu sobre les nostres 
arrels i la nostra identitat.
Aquest taller portarà els participants a realitzar un 
viatge d’experiències. Pensaran en la seva pròpia 
identitat, entendran la importància de les seves arrels i 
es redescobriran com a éssers humans interculturals.

Utilitzarem materials d’art per expressar i descobrir 
què significa haver de sortir de casa, entrar en una 
nova llar i deixar enrere qui som i el lloc on pertanyem. 
El taller està dissenyat tant per als expats com per als 
locals, integrant factors i diferències comunes a través 
de la creació i l’art.

TALLERISTA Bibiana Cunningham, facilitadora i 
business accelerator

DESCRIPCIÓ Has viatjat pel món, has canviat de 
residència recentment, o has vingut a Barcelona per 
treballar en una empresa? Tal vegada ets un nòmada 
digital, freelancer, empresari o treballador... Segur 
que ets un/a professional experimentat amb un gran 
coneixement de diferents entorns, i ara Barcelona és 
la teva llar.
Prepara’t per presentar les teves habilitats, el teu 
treball o el teu projecte vital. Què vols aportar a 
aquesta ciutat vibrant? En aquest taller t’ajudarem 
a crear una xarxa professional interactiva i orientada 
a resultats. Concretament, a establir connexions, 
contactes i interaccions importants que t’ajudaran a 
avançar en els teus objectius.

Som interculturals, tothom és intercultural
a càrrec de SIETAR

Networking per a professionals nouvinguts
a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona

10.30 - 11.00 h.

11.15 - 12.15 h.

Networking

EN

EN

EN

EN

EN

ES

CA ES ENTALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLER

TALLERACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS DE NETWORKING
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La banda està formada per Alex Hearn (veu), Gary 
Broome (banjo i cors), Alanna Hanrahan (violí i cors), 
David Reeson (baix i cors), Simon Connolly (guitarra 
i veu) i  Eli Ben Avi (bateria, percussió i cors).

DESCRIPCIÓ Dry Town és un grup d’artistes anglesos, 
irlandesos i israelites establert a Barcelona i units per 
un amor comú per la música d’abans i les cançons 
tradicionals. En el seu treball hi podràs trobar una 
barreja de folk, gòspel, rock i música clàssica, que dona 
pistes de les arrels dels mateixos músics i les seves 
trajectòries musicals.  
El nom Dry Town és una traducció literal de «Poble Sec», 
un barri de la ciutat que, en temps de la industrialització, 
ja lluitava per mantenir els seus recursos naturals. Les 
cançons del grup s’identifiquen amb aquesta història. A 
més, fou en un terrat del barri on van fer el seu primer 
concert, en una calorosa nit d’estiu.

TALLERISTA Sanjay Saujani, Coach, Pausativo.

DESCRIPCIÓ Aprèn micro pràctiques i tècniques 
personalitzades de mindfulness que t’ajudaran a gestionar 
les teves preocupacions i estrès. Són petits exercicis i 
rutines que podràs aplicar de manera fàcil i senzilla en 
el teu dia a dia. Aquest mini taller es farà en el jardí del 
museu en un format individual d’uns 20-25 minuts.

TALLERISTA Sanjay Saujani, Coach, Pausativo.

DESCRIPCIÓ Aprèn micro pràctiques i tècniques 
personalitzades de mindfulness que t’ajudaran a gestionar 
les teves preocupacions i estrès. Són petits exercicis i 
rutines que podràs aplicar de manera fàcil i senzilla en 
el teu dia a dia. Aquest mini taller es farà en el jardí del 
museu en un format individual d’uns 20-25 minuts.

DESCRIPCIÓ Enguany, la LUDOTECA vol fer 
descobrir a la mainada el mar. En celebrar el BICD al 
Museu Marítim i ser Barcelona una ciutat portuària, 
volem que de la mà de la Federació Catalana de Vela 
gaudiu d’una sèrie d’activitats que han proposat, a la 
Ludoteca, rodejats de l’entorn marítim i nàutic.

DESCRIPCIÓ Per celebrar la 7a edició del Barcelona 
International Community Day hem dissenyat samarretes 
exclusives per als primers visitants. No te la perdis! Si 
ets dels primers a arribar, aconseguiràs la teva!

PROFESORA Shreyashee Nag, directora-fundadora 
de Shreyashee Dance Company i de Nupura 
International Centre for Dance and Music (India) i 
cofundadora de la Fundació India House Barcelona

DESCRIPCIÓ Barcelona és una ciutat cada dia 
més multicultural, i la presència de les comunitats 
asiàtiques està creixent. Les actuacions de danses 
de l’Índia són un reflex d’allò que representa l’Índia 
actualment: es tracta d’un lloc tradicional que, alhora, 
està de moda i ple de tendències. L’espectacle de 
dansa serà realitzat per membres de la diàspora índia 
de Barcelona que provenen de diferents parts de 
l’Índia. Tots els participants són  alumnes de Nupura 
International Centre for Dance and Music o membres 
de la Shreyashee Nag Dance Company.

DINAMITZADORES Txell Pujol, coordinadora de 
Dinamització i Assessorament Lingüístic del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona / Anna Mollà 
Sellés, tècnica de normalització lingüística del Centre 
de Normalització Lingüística de Barcelona

DESCRIPCIÓ Punt de trobada: Jardí del Museu, al 
costat del submarí
Què en saps de la història de la ciutat? En aquesta 
passejada al voltant de l’edifici del Museu Marítim ens 
aturarem en mitja dotzena de racons per conèixer el 
passat de les  Drassanes, l’antiga muralla, Montjuïc, el 
monument de Colom i les Rambles. També serà una 
oportunitat per saber com ha evolucionat la llengua a la 
ciutat i fer alguna reflexió lingüística.

Formen aquesta banda Nico Belmonte (baix), Pep 
Blanch (harmònica i veus), Jesús Martínez (guitarra 
i veus), Marc Nel-lo (veus i guitarra acústica), Jordi 
Sacristán (piano i veus), Santi Soler (bateria) i Alex 
Van Steen (Guitarra).

DESCRIPCIÓ Sabies que a pocs quilòmetres de 
Barcelona es cuina, a bourbon lent, el blues rock més 
energètic del moment? Amb ingredients de primera, 
la paciència i la saviesa que la carretera donen, 
«LaHomeless» fa més de deu anys que escampa el 
seu bon rotllo arreu on va. 
Comprova-ho a la cloenda del BICD. Un tancament on 
oferiran peces rotundes, vibrants, clàssiques i ballables 
que faran que et quedis amb ganes de més.
 «LaHomeless» és un grup multicultural, on les arrels 
catalanes, madrilenyes, argentines i holandeses han 
creat un dream team de la música meridional i del delta 
del Mississipí.
Recomanem anar amb calçat còmode. 
Estàs avisat/avisada.

ORGANITZACIONS QUE PARTICIPEN Mirjam 
Maarleveld, fundadora, Barcelona Expat Life / Victor 
Horcasitas, president i editor, Barcelona Metropolitan 
/ Josie Pont, directora cultural, The American Society 
of Barcelona / Deborah V. Oziel, fundadora, Planet 
Venus / Alison Leonard, vicepresidenta de patrocinis i 
relacions comunitàries, Professional Women’s Network 
Barcelona
DESCRIPCIÓ Ets eficaç a l’hora d’establir connexions 
significatives amb persones desconegudes? 
Participa en aquesta presentació de consells de 
networking que podràs aplicar en una sessió d’speed 
networking organitzada! Tant si busques una nova 
feina, com si vols fer negocis o construir una nova 
xarxa de contactes, el teu networking és més important 
que mai. En l’era de Zoom i LinkedIn, les reunions 
cara a cara segueixen generant les impressions més 
duradores i influents.
Persones líders d’organitzacions, familiaritzades en 
ajudar expatriats a adaptar-se a una nova ciutat, 
oferiran un taller interactiu per a persones d’origen 
internacional que vulguin afinar les seves habilitats de 
networking i conversa informal.

Concert de benvinguda a càrrec de “Dry Town”

Micro tallers individuals de mindfulness
a càrrec de Pausativo

Micro tallers individuals de mindfulness
a càrrec de Pausativo

Ludoteca
a càrrec de la Federació Catalana de Vela
Espai: Vestíbul 

Aconsegueix la teva samarreta “Barcelona 
International Community Day”
Espai: Punt d’informació 

Actuació de danses de l’Índia
a càrrec de les alumnes de  Nupura International 
Centre for Dance and Music i membres de 
Shreyashee Dance Company

Una volta per les Drassanes: un tast 
d’història de Barcelona
a càrrec del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona

Concert de cloenda amb “Homeless Blues 
Band”

Com fer networking? Les primeres 
impressions són les més importants a càrrec 
de Barcelona Expat Life,  Barcelona Metropolitan, 
The American Society of Barcelona, Planet Venus i 
Professional Women’s Network Barcelona

10.00 - 10.45 h.

10.45 - 12.30 h.

15.00 - 18.30 h.

10.00 - 18.30 h.

12.30 - 13.15 h. / 16.15 - 17.00 h.

10.00 - 10.30 h.

12.00 - 12.45 h.

17.00 - 17.45 h.

18.30 - 19.15 h.

17.00 - 17.45 h.Jardí del 
Museu Marítim

Altres Espais
De la mateixa manera que en les edicions 
anteriors, organitzarem una sèrie d’activitats 
d’orientació cultural i a l’aire lliure al Jardí del 
Museu per a tots els públics.

TALLERISTA Olga Vizuete, A.H.A ! STEAM 
DESCRIPCIÓ Un taller especialment pensat per 
als més joves de la casa. Jugant amb les peces del 
popular joc LEGO és possible no només divertir-se, 
sinó també desenvolupar la creativitat i imaginar mons 
millors on practicar la convivència i la col·laboració.

Construeix un nou món amb Lego
a càrrec de A.H.A ! STEAM
Espai: Racó Infantil

Programa d’activitats Programa d’activitats

TALLER

ACTUACIÓ

ACTUACIÓ

ACTUACIÓ

RUTA GUIADA

EN

CA ES EN

EN

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

TALLER

TALLER

EN

EN

ATERRATGE PERSONAL

ATERRATGE PERSONAL

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

TALLER ACTIVITAT INFANTIL

TALLER ACTIVIDAD INFANTIL
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#BarcelonaICD

welcome_barcelona
Barcelona_international_welcome 

BACKBACK
TOTONETNET
WORK!WORK!

Programa d’activitats

PER TOT EL RECINTE
DESCRIPCIÓ Sota el concepte de WE ARE BACK 
TO (NET)WORK, al llarg de la fira comptarem amb 
una càmera i un entrevistador que preguntaran als 
assistents com han viscut aquest 2021. Aquesta 
activitat de dinamització començarà a l’entrada del 
BICD, des del moment del registre i acollida dels 
participants fins al concert de cloenda. Aquestes 
petites càpsules serviran com a cortinetes que s’anirien 
projectant a l’auditori i en altres pantalles disponibles 
durant tota la jornada. Òbviament, seria bo que les 
respostes tinguessin un punt de vista positiu, optimista 
i, sobretot, de futur.

«Escolta barcelona»: gravació dels podcast 
en directe
a càrrec de l’Agència Catalana de Notícies

Activitats 
durant tot 
el dia 23
10.00 - 18.30 h. 
Volem oferir diverses activitats durant tot el dia 
en diferents racons del Museu Marítim (Jardí, 
Vestíbul, Sala Gran).

DESCRIPCIÓ Passa pel photocall i fes-te una 
foto amb l’attrezzo que hem preparat! Tu ets el 
protagonista! Captura el teu moment #BarcelonaICD, 
imprimeix la teva fotografia i envia-la perquè puguis 
tenir-la de record i sentir l’abraçada de la ciutat.

DESCRIPCIÓ Visita l’estand de l’Ajuntament de 
Barcelona i dona’t d’alta gratuïtament a la Plataforma 
Empresa-Ocupació de Barcelona Activa. Hi podràs 
registrar el teu currículum i inscriure’t en les ofertes 
d’ocupació existents, i també participar en cursos i 
activitats que augmentaran les teves possibilitats i la 
teva capacitat  per trobar feina  i millorar competències 
clau. No t’oblidis de portar el teu NIE, passaport o DNI 
i el teu CV en format digital.

Fotomaton: fes-te una foto i linka amb 
Barcelona
Espai: Photocall

Busques feina a Barcelona?
a càrrec de Barcelona Activa 
Espai: Estand de l’Ajuntament de Barcelona – 
Barcelona Activa

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓENTREVISTES CA ES EN

TALLER TREBALL I NEGOCIS

DESCRIPCIÓ Les persones residents a Barcelona que 
disposin de la targeta sanitària individual (TSI) poden 
seguir el protocol de vacunació contra la covid-19 
establert pel Departament de Salut i organitzat 
a Barcelona pel Consorci Sanitari de Barcelona 
(CatSalut). Si encara no tens la teva TSI i no t’has 
vacunat, vine a informar-te i accedeix a la vacuna.

DESCRIPCIÓ Diverteix-te amb la teva cara plena de 
colors, purpurina o adhesius. Deixa’t caracteritzar com 
un dels teus personatges preferits i amb maquillatge 
de fantasia!

DESCRIPCIÓ Un espai en el qual la gent torni a 
connectar amb els seus orígens i les seves cultures 
a través d’una instal·lació artística de naturalesa 
dinàmica i col·laborativa. Juntament amb el CLUB.ART 
i l’artista Yermine Richardson, us convidem a participar 
i gaudir d’un espai únic en el qual ens enlluerneu 
amb la vostra creativitat i formen junts el mural del 
Barcelona International Community Day.

DESCRIPCIÓ En aquest espai podràs tenir accés tot 
el dia a un servei de cafeteria i degustar plats exquisits. 
Ideal per fer una pausa i relacionar-te amb altres 
visitants del BICD.

Punt de vacunació COVID-19
a càrrec del Departament de Salut
Espai: Estand del Consorci Sanitari de Barcelona

Taller pinta’t la cara
a càrrec de l’organització
Espai: Racó Infantil

Participa en el mural del BICD
a càrrec de CLHUB.ART
Espai: Mural

Cafeteria
Espai: Àgora 

ACTIVITATS DE NETWORKING

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓ

ACTIVITATS  D’ANIMACIÓTALLER

CA ES ENTALLER

ATERRATGE PERSONAL
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03
Amfitrions 
i amfitriones 
Un any més, a la Barcelona International 
Community Day, tenim el privilegi de comptar 
amb la presència d’amfitrions i amfitriones que ens 
acompanyaran en el transcurs de tota la jornada. 
Les persones amfitriones estaran encantades de 
donar-vos la benvinguda, i ben segur que les seves 
experiències i sensacions us ajudaran a descobrir 
tot el que Barcelona us pot oferir. 
Aquest són Othmane Mouhssine (Marroc), Jessika 
Klingspor (Suècia), Sam Zucker (Estats Units), 
Oxana Lapuzina (Rússia), Lia Wei (Xina) i Gabriele 
Palma (Itàlia).
Totes aquestes persones, que són professionals 
d’èxit amb perfils molt diversos, que en el 
seu moment van ser nouvingudes en aquesta 
ciutat, participaran en les activitats de la fira 
com a ponents, testimonis en taules rodones o 
dinamitzadors en diàlegs i debats, compartint 
així les seves vivències, coneixements i projectes 
personals.
Pots veure els vídeos de les entrevistes als 
amfitrions i amfitriones en el web:

barcelona.cat/internationalcommunityday
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Com emprenedor, quina va ser la 
teva millor experiència en arribar a 
Barcelona?
La millor experiència que he tingut en la meva 
aventura com emprenedor va ser el suport 
de Barcelona... El suport més gran que vaig 
rebre va ser per part de Barcelona Activa. 
Primer, en tots els aspectes implicats en la 
creació d’una empresa, i en segon lloc, sobre 
com estudiar el mercat.

Què va ser el que més et va impactar 
de la ciutat en instal·lar-te?
La facilitat de moviments, ja que pots usar 
tramvia, bus, metro… va ser fantàstic passejar 

per la ciutat, descobrir els seus voltants. Ens 
va impressionar..

Què opines sobre els seus habitants?
Tinc molts amics catalans, tot i que el primer 
any em va costar molt que s’obrissin a mi. Per 
això ara els comparo amb ostres (somriu), és 
molt difícil que s’obrin, però quan et coneixen 
tens confiança són oberts, afable si t’ajuden.

Othmane Mouhssine
Marroc
Partner i ambassador de Digi-Sports Group a Espanya

Amfitrions i amfitriones

Què és el que més et va agradar de 
Barcelona el primer cop que la vas 
visitar?
Va ser amor a primera vista, vaig arribar per 
primer cop l’any 1999... em van impactar les 
vibracions de la ciutat, era com un pessigolleig 
en l’ambient, era tan diferent.  

Quines són les coses que ofereix 
Barcelona?
Barcelona té molt per oferir, i sempre és de les 
cinc primeres ciutats del món. A més, Barcelona 
és una ciutat que acull els emprenedors, les 
empreses i atrau el talent internacional.

Quin és el teu lloc favorit de la ciutat?
El meu lloc favorit de la ciutat ha canviat amb el 
pas dels anys. Ara podria dir que tot el conjunt 
de Barcelona.

Jessika Klingspor
Suècia
Fundadora i CEO de Nordics in Barcelona; 
fundadora i directora de Performance Prime Cities

Amfitrions i amfitriones
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Què va representar la teva arribada a 
Barcelona?
Pel que fa al meu desenvolupament 
professional, la meva arribada a Barcelona va 
suposar un punt d’inflexió. També he pogut 
crear una gran xarxa d’amics i companys 
de feina que m’han ajudat a explorar noves 
oportunitats.

Què és el que més valores en el 
moment de triar el teu habitatge?
En el moment d’escollir un lloc on viure, per 
mi és important anar-hi caminat. M’encanta 
caminar, anar a comprar a preu, en bici o en 
transport públic. No m’agradaria tornar a viure 
en una ciutat on passes la major part del temps 
al cotxe.

Quin consell donaries a una persona 
que acaba d’arribar a la ciutat per 
poder conèixer gent nova? 
Quan arribes a Barcelona, la millor opció per 
conèixer gent és fer activitats. Vaig conèixer els 
meus amics en trobades de feina per internet, 
pots apuntar-te també a un grup per fer esport, 
anar a classes, les d’idiomes són un bon lloc 
per conèixer gent.

Sam Zucker
Estats Units d’Amèrica 
Fotògraf especialista en gastronomía i estil de 
visda; escriptor; cineasta; xef i guia de viatges

Des d’un punt de vista professional, 
quin creus que és el sector que té 
més força a Barcelona?  
Barcelona s’està convertint en un centre 
tecnològic de l’oest d’Europa, i això atrau 
molt. Cada cop més empreses tecnològiques, 
molt bones, trien la ciutat de Barcelona per 
establir-s’hi. 

Quin és el teu lloc favorit de la 
ciutat??
Un dels meus llocs favorits de Barcelona 
és el MNAC, el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Per què? Perquè m’apassiona 
l’art i tot allò que n’estigui relacionat. 

Podries definir breument Barcelona?
Si he de definir Barcelona, m’agradaria fer-ho 
en rus: «счастливые люди», que significa 
«gent feliç».

Oxana Lapuzina
Rússia
Especialista en Recursos Humans 
(HRBP) a Preply

Amfitrions i amfitriones Amfitrions i amfitriones
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Quina va ser la teva primera impressió 
quan vas arribar a Barcelona?
Quan vaig arribar a Barcelona em va 
sorprendre molt la seva diversitat. El barri 
LGTB, el barri gòtic, que és un barri més antic, 
que al mateix temps que té aquest contrast 
amb la modernitat. Això em va impactar molt. 
També el contrast entre el mar i la muntanya.

Quin és el teu lloc preferit de 
Barcelona?
El meu lloc preferit de Barcelona és Montjuïc. 
M’agrada molt el procés de caminar fins al 
cim de la muntanya. De fet, hi ha un bon 
restaurant i bones vistes del mar.

Quin consell donaries a les persones 
que acaben de traslladar-se a la 
ciutat? 
Que s’animin a integrar-se en la societat, que 
gaudeixin d’una nit a Gràcia, un altre dia a 
la zona del gòtic, que intentin conèixer més 
gent, tant local com internacional.

Lia Wei
Xina
Sommelier

Què té d’especial Barcelona?
Barcelona és una ciutat molt atractiva per 
als estrangers, sobretot per la seva qualitat 
de vida, però també perquè hi ha un teixit 
industrial, empresarial i professional molt bo.

Quin és el teu lloc favorit de la ciutat?
El meu lloc favorit de Barcelona és Barcelona, 
és a dir, Barcelona és una ciutat tan rica, tan 
plena d’espais agradables... Però sí que hi ha 
un fil conductor Barcelona, que de tant en tant 
m’agrada que m’acompanyi, que és la línia de 
treball que va fer Gaudí.

Què recomanaries a persones que 
acaben d’arribar a Barcelona per 
millorar la seva integració? 
Recomano fer un curs de català com més 
aviat millor. Jo no ho vaig fer i me’n penedeixo. 
Això segurament ajuda en la integració.

Gabriele Palma
Itàlia
Director general, CASA SEAT

Amfitrions i amfitriones Amfitrions i amfitriones
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Estands prèmium  
promotor i patrocinadors

Banc Sabadell

Ajuntament Barcelona - Promoció de Ciutat

Clínica Corachan 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Promoció de la Ciutat, que treballa per fer possible que Barcelona 
sigui una ciutat més amable amb el talent internacional, ofereix serveis i recursos per facilitar l’acollida, dinamització i 
fidelització de la comunitat internacional que viu a la ciutat i a la seva àrea d’influència.
Consulta el web Barcelona International Welcome per assabentar-te de tot el que necessites per instal·lar-te i gaudir de la 
ciutat, i també per accedir a un programa d’activitats molt ampli durant tot l’any.
www.barcelona.cat/internationalwelcome  
citypromotion@barcelonactiva.cat 

Amb més de 135 anys d’història, el Banc Sabadell és la quarta entitat financera d’Espanya. Actualment, el banc supera 
els 224.000 milions d’euros en actius i compta amb la confiança de 12 milions de clients.
En la darrera dècada, ha protagonitzat una etapa històrica de creixement, posant de manifest la seva fortalesa durant la 
crisi i reestructuració del sistema financer espanyol i en la seva expansió internacional amb la seva entrada a Mèxic, Perú, 
Colòmbia i el Regne Unit.
Banc Sabadell és pioner en l’establiment d’unitats i oficines especialitzades per a estrangers i no residents a Espanya, 
tant per a clients expatriats com per a clients de turisme residencial.
www.bancsabadell.com  
info@bancsabadell.com 

La Clínica Corachan és una de les clíniques privades més prestigioses de Barcelona. Combinen tradició i 
modernitat, garantint així la màxima atenció per als pacients i tractaments completament personalitzats. El seu 
departament internacional ofereix accés ràpid i directe en anglès i francès a tots els seus pacients. Accepten la part 
de les mútues internacionals.
www.corachan.com    
international@corachan.com 

Barcelona Activa és l’agència de desenvolupament local de la ciutat. Està al teu servei per donar-te suport en el procés 
de cerca de treball o millora professional, per assessorar-te i acompanyar-te si vols emprendre un projecte empresarial 
propi, fer créixer la teva empresa o facilitar-te formació (presencial i online) adaptada a les teves necessitats.
www.barcelonactiva.cat       
barcelonactiva@barcelonactiva.com   

Barcelona Activa

Eres Relocation
A eres Relocation són especialistes en gestió de mobilitat internacional de treballadors. Ofereixen serveis d’immigració, 
trasllat, assessoria fiscal i consultoria per a empreses i particulars. 
Tenen oficines a Madrid, Barcelona, Màlaga, Amsterdam, Lisboa, Porto, Hamburg, París i Milà, ofereixen cobertura a tota 
Espanya, Portugal, França i Itàlia i, gràcies a la seva xarxa, a més de 80 països.
L’equip d’Eres sap que és el punt de referència en un moment crucial de la vida, el del trasllat. Empatitzen i donen un toc 
humà als serveis que ofereixen.
www.eresrelocation.com      
barcelona@eresrelocation.com  

MAPFRE és l’asseguradora de referència del mercat espanyol. La companyia disposa d’una gran cartera de productes 
per donar solució a les necessitats asseguradores i financeres dels nous residents, tant en l’àmbit particular com 
professional. A través de la realització d’un assessorament 360º donarem resposta a qualsevol necessitat per protegir les 
persones, les empreses o els autònoms.
www.mapfre.es    
dalator@mapfre.com

A Page Personnel t’ajuden en la teva carrera professional, ja que estan en contacte amb les millors companyies 
de Barcelona per connectar-les amb el millor talent internacional. Estan especialitzats en diversos sectors i perfils 
professionals i els seus consultors internacionals coneixen el mercat per poder-te assessorar. 
A Page Personnel ajuden a canviar vides!
www.michaelpage.es  |  www.pagepersonnel.es    
comunicacion@michaelpage.es

MAPFRE

Page Personnel

Expositors Expositors
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Audioprojects és un estudi de postproducció amb instal·lacions d’enregistrament d’última generació amb estudis 
a La Garriga i a Barcelona.
Proporcionen serveis de localització, doblatge i subtitulat en anglès, francès, alemany, italià o espanyol per a 
estudis de cinema, emissores i detallistes digitals.
www.audioprojects.com   
hola@audioprojects.com  

AvaLanding és una empresa especialista en assessorament legal, fiscal i d’immigració. També proporcionen tots els 
coneixements necessaris en matèria d’immobiliària, identificació d’oportunitats comercials i assessorament financer, tot això 
amb un clar enfocament cap als clients internacionals que requereixin efectuar qualsevol operació a Espanya.
www.avalanding.com     
ivenegas@avalanding.com  

Balcells Lawyers Group (Legal, Immigration, Business and Taxes) és un despatx d’advocats que ajuda a expatriats 
de tot el món a aconseguir el seu permís de residència a Espanya, a més de realitzar altres tràmits de tot el que 
tingui a veure amb optimització fiscal, compravenda d’immobles, assistència jurídica legal i constitució d’empreses.
www.balcellsgroup.com  |  www.immigrationspain.es      
info@balcellsgroup.com 

Audioprojects

Avalanding

Balcells Lawyers Group

g r ow  a c r o s s  b o r d e r s

A.H.A ! STEAM

AIRE Ancient Baths

A.H.A ! STEAM organitza activitats orientades a compartir amb els estudiants els conceptes STEAM usant el 
descobriment a través de la pràctica creativa. Utilitzen el joc educatiu com a eina d’aprenentatge i d’aquesta manera 
estimulen la curiositat. El joc combina la lògica i el raonament amb la diversió i la imaginació, per generar idees noves i 
sorprenents. El moment inspirador i de comprensió sobtada que experimenten els estudiants, és l’anomenat moment 
A.H.A! La seva expressió de satisfacció és també la de tots perquè nens i nenes treballen en equip, reforcen la seva 
autoestima i comparteixen les fites que han aconseguit.
www.ingenislearningfun.es/ahasteam      
olga@ingenislearningfun.es  

Els espais AIRE són temples dedicats a la relaxació del cos i la ment en els quals el temps no existeix. Inspirats en la 
tradició dels banys de les antigues civilitzacions de romans, grecs i otomans, l’experiència AIRE sempre té lloc en edificis 
històrics restaurats en el centre de grans ciutats. Prenent l’aigua com a element principal i creant una atmosfera màgica 
i sofisticada, l’experiència AIRE es complementa amb uns massatges i rituals exclusius, que han estat seleccionats amb 
molta cura.
www.beaire.com       
mvallespi@beaire.com   

Barcelona Digital Talent és una aliança formada pels principals actors de l’ecosistema digital a Barcelona per posicionar 
la ciutat en el cim del talent internacional. La iniciativa pretén atreure, captar i retenir professionals digitals de l’àmbit local 
i internacional per donar resposta a la necessitat de talent digital.
www.barcelonadigitaltalent.com         
info@barcelonadigitaltalent.com  

Barcelona Expat Life és una plataforma dirigida al públic expatriat que viu a la ciutat de Barcelona. 
S’hi pot trobar informació de com viure i treballar a la ciutat, i també empreses de diferents sectors 
que operen en anglès o en l’idioma natiu de l’expatriat. A més, proporciona informació sobre el 
mercat laboral actual, ja que compta amb una xarxa molt àmplia de testimonis que expliquen la seva 
experiència vivint a la ciutat.
www.barcelonaexpatlife.com          
mirjam@barcelonaexpatlife.com 

Barcelona Digital Talent

Barcelona Expat Life

Bàrbara és Serial Expat de tota la vida. Els seus coneixements i la seva extraordinària xarxa de col·laboradors a 
Barcelona fan d’ella la persona perfecta per acompanyar els estrangers en tots els seus tràmits i projectes d’instal·lació, 
tant en l’àmbit personal com professional. Amb oficines a València, Madrid i Dénia, les agències «Expat Services» 
compten amb un equip molt professional.
www.barcelona-expat-services.es/en/     
barbara@barcelona-expat-services.com  

Metropolitan és la revista en anglès per a la comunitat internacional de Barcelona, una font essencial per als expatriats. 
Es tracta d’una publicació setmanal, per la qual cosa aquesta newsletter gratuïta et manté informat de tot el que has de 
saber i fer, i també sobre el que comporta viure a Espanya. Metropolitan és la millor manera d’arribar als angloparlants.
www.barcelona-metropolitan.com     
victor@barcelona-metropolitan.com   

Barcelona Expat Services 

Barcelona Metropolitan 

Estands principals  
Empreses i entitats 

A Properties
Servei d’intermediació comercial per a propietats, tant en venda com de lloguer. Tenen experiència en la cerca de les 
millors llars per a aquells expatriats, amb coneixement o sense, de Barcelona i el seu entorn.
www.aproperties.es      
albert.pozo@aproperties.es  

Expositors Expositors
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La Cambra LGTBIQ+ és una associació sense ànim de lucre que aglutina empreses i professionals 
vinculats a la diversitat LGTBIQ+ a Catalunya. Entre les diverses accions que realitza durant l’any, cal 
destacar el Pride!BCN i el projecte «Think plus». Es tracta d’un espai de reflexió i formació  en què 
s’organitzen trobades entre empreses i professionals vinculats a la diversitat.
www.cambralgtbiq.org   
hola@cambralgtbiq.org 

Cambra LGTBIQ+ de Catalunya

Les 40 biblioteques municipals de Barcelona ofereixen diversos serveis i activitats: préstec de llibres en diferents 
idiomes, aprenentatge (i autoaprenentatge) de català i castellà, sessions d’intercanvi de llengües, activitats per als més 
petits, clubs de lectura, etc. Durant la jornada explicaran què és e que s’ha de fer per aconseguir el carnet gratuït de 
Biblioteques de Barcelona.
www.barcelona.cat/biblioteques        
biblios@bcn.cat 

L’Institut de Cultura de Barcelona és l’organisme dependent de l’Ajuntament de Barcelona que 
s’encarrega de la promoció i el suport de l’activitat cultural. La xarxa de biblioteques facilita 
l’accés lliure de tota la ciutadania a la informació i el coneixement, fomentant també la lectura.
www.barcelona.cat/barcelonacultura         
cruiza@bcn.cat

BSM és la principal empresa pública de l’Ajuntament de Barcelona i un referent en la gestió 
de serveis enfocats en la cura de la ciutadania, de l’espai públic, la biodiversitat, la cultura i la 
mobilitat sostenible, oferint un valor afegit i generant experiències positives per als ciutadans.
www.bsma.cat         
vpascualdelpobil@bsma.cat 

Biblioteques de Barcelona

ICUB

BSM - Barcelona de Serveis  Municipals

De la unió del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i l’Auditori de Barcelona sorgeix 
Barcelona Obertura Classic and Lyric, una iniciativa que promou la rica varietat de Barcelona i situa la ciutat 
en el mapa, destacant-la com una de les ciutats del món on la música clàssica té especial rellevància.
www.barcelonaobertura.com     
info@barcelonaobertura.com   

Barcelona Obertura

BCN Business Services està al servei dels emprenedors internacionals a Barcelona. Donen suport a tots els 
nouvinguts a la ciutat i també a la creació de negocis reeixits. Faciliten tota la gestió administrativa necessària com 
ara la constitució, la comptabilitat, la gestió de personal, les assegurances i la interacció amb les instàncies oficials.
www.bcnbs.com      
hello@bcnbs.com

BCN Business Services

Des del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona es promou l’ús i el coneixement de la llengua catalana a la 
ciutat des de 1989. S’organitzen cursos de català de tots els nivells, presencials i online, i a més ofereix assessorament 
lingüístic a tota mena d’organitzacions. En el Centre de Normalització Lingüística s’impulsa el programa Voluntariat per la 
llengua i, d’aquesta manera, es promouen activitats culturals en català per tota la ciutat. Anima’t!
www.cpnl.cat/barcelona    
barcelona@cpnl.cat 

Les Cambres de Comerç Europees a Barcelona compten amb més de 1.500 empreses associades i representen a 
10 països europeus. Entre les seves activitats es troba el foment del networking entre els seus associats a través de 
diverses activitats, la prestació de serveis per ajudar les empreses a implantar-se en els diferents mercats i les activitats 
de formació. 
www.camaraseuropeas.com 
gonzalo@camarafrancesa.com
 
Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya - www.ahk.es 
Cambra de Comerç Belgoluxemburguesa a Barcelona - www.ccblb.com 
Cambra de Comerç Hispanofinlandesa - www.camarafinlandesa.com 
Cambra de Comerç i Indústria Francesa de Barcelona - www.camarafrancesa.es 
Cambra de Comerç Italiana - www.camaraitaliana.com 
Cambra de Comerç Britànica a Espanya - www.britishchamberspain.com 
Cambra de Comerç Hispanosueca de Barcelona - www.cchsbcn.com 
Cambra Hispanoportuguesa de Comerç i Indústria - www.chp.es 
Cercle Empresarial Danès de Barcelona - www.circulodanes.com

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

Cambres de Comerç Europees a Barcelona

Punt de Vacunació Covid-19, a càrrec del DEPARTAMENT DE SALUT. 10:00-18:30 h.
Les persones residents a Barcelona que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) poden seguir el protocol de vacunació 
contra la Covid-19, establert pel Departament de Salut i organitzat a Barcelona pel Consorci Sanitari de Barcelona (CatSalut). 
Si encara no tens la TSI i no t’has vacunat, vine a informar-te i accedeix a la vacuna.
www.csb.cat 
atenciociutadacsb@catsalut.cat  

Consorci Sanitari de Barcelona

Expositors Expositors

La Diputació de Barcelona tiene como objetivo promocionar la demarcación de Barcelona como 
destino vacacional y de negocios. Ofrece diferentes productos y actividades pensados para 
facilitar la visita a las comarcas de Barcelona al colectivo de expatriados. Barcelona es mucho 
más y permite descubrir y vivir nuevas experiencias en torno a la cultura, la arquitectura, la 
naturaleza y la enología, entre otras.
www.barcelonaesmuchomas.es      
catalanma@diba.cat  

Diputació de Barcelona
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La seguretat i la prevenció de la ciutat de Barcelona és gestionada per part de dos cossos de 
seguretat, la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona. Ambdós són els responsables del 
compliment de la legalitat, les normes de convivència, el civisme, el salvament, i també del servei de 
primers auxilis i la prevenció de situacions de risc que es poden donar dins de l’àmbit de la ciutat.
www.ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana           
lcalvo@bcn.cat 

La seva missió és ajudar-te a trobar la llar dels teus somnis a la meravellosa zona del Garraf, als afores de la ciutat 
de Barcelona (Sitges, Sant Pere de Ribes, Olivella, Vilanova i la Geltrú.) Tant si busques una casa per llogar o per 
comprar, el seu servei de localització t’ajudarà perquè les coses vagin el més ràpid possible. Ofereixen els seus 
propis llistats i escanegen el mercat cooperant amb altres agències per ajudar-te i donar-te suport durant la cerca 
en el teu propi idioma.
www.happyexpat.es            
marion@happyexpat.es 

NIE.CAT és una consultoria que ofereix assessorament professional sobre el NIE / TIE i altres serveis 
als estrangers que es desplacen a Espanya i necessiten ajuda en les tasques administratives.
www.nie.cat           
info@nie.cat  

El teu expert immobiliari a Espanya. El nostre treball és ajudar-te a prendre millors decisions 
immobiliàries i informar-te, eliminar el risc del procés de compra i fer que paguis menys pel lloc 
o la inversió dels teus somnis. Això no és un luxe en un mercat que no està regulat i en el qual 
qualsevol pot vendre propietats. Informa-te’n en els nostres seminaris web gratuïts. 
www.inspireapartments.com/blog             
raf@inspireapartments.com  

L’Institut Barcelona Esports, entitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestiona equipaments esportius i 
organitza i dona suport als esdeveniments esportius que es duen a terme a Barcelona. Aquesta labor es 
realitza tenint en compte el desenvolupament i la projecció de la ciutat, així com la cohesió social als barris.
www.ajuntament.barcelona.cat/esports             
eollo@bcn.cat  

Healthcare Barcelona ofereix medicina general, fisioteràpia, coaching, rehabilitació, entrenament personal i nutrició, tant 
en l’àmbit personal com a l’empresa. Els especialistes són internacionals i treballen en equip per donar-te el millor servei 
de salut. L’atenció és personalitzada, i et dediquen el temps necessari, en el teu idioma o en anglès.
www.healthcarebarcelona.com             
info@healthcarebarcelona.com  

Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona

Happy Expat Homes&More

NIE.CAT

Inspire Property Experts

Institut Barcelona Esports

Healthcare Barcelona

Expatica és una plataforma digital líder en la creació i difusió de notícies i informació dedicada 
exclusivament a la comunitat internacional i d’expatriats dins d’Europa. A través de les seves onze 
pàgines web, Expatica arriba a més de 4 milions d’expatriats i internacionals d’arreu del món.
www.expatica.com    
expaticaservices@expatica.com 

Expatica

eXplorins és una plataforma per descobrir tots els llocs i històries que la ciutat ofereix a través de rutes interactives creades 
per comunitats locals. Amb l’aplicació eXplorins, camineu al vostre ritme i connecteu amb les diferents capes de la ciutat, 
alhora que doneu suport al comerç local i els projectes socials, a més de gaudir de sorpreses. Disponible per a Apple i a 
Google Store.
www.explorins.com      
hola@explorins.com  

La Federació Catalana de Vela és una entitat que representa els clubs, esportistes, tècnics i jutges 
de Catalunya. En aquest esdeveniment representarem els clubs i les escoles de vela de Barcelona 
mostrant les diferents activitats que realitzen: cursos, regates i serveis, entre d’altres.
www.vela.cat      
comunicacio@vela.cat

eXplorins

Federació Catalana de Vela

ESIC és una Institució d’Educació Superior que forma els professionals, en l’àmbit del lideratge, el màrqueting i en 
competències digitals en les quals es fomenta la capacitat per a la innovació i l’emprenedoria. Tot això contribuint a la 
transformació de les persones formant-les en el coneixement, capacitant-les en les competències i sensibilitzant-les 
amb els valors durant tot el seu cicle professional. Per això han constituït una comunitat d’aprenentatge adaptada a les 
exigències, contribuint així al desenvolupament d’una societat global més prospera, responsable i innovadora.
www.esic.edu/barcelona      
info.barcelona@esic.edu   

EADA Business School Barcelona, una institució privada i independent, es va fundar l’any 1957. Té acreditacions EQUIS 
(EFMD) i AMBA, està classificada en el lloc 28 en les millors escoles d’Europa pel Financial Times, en les 45 millors 
escoles en educació executiva i el seu MBA ocupa el lloc 21 a Europa i el 78 a tot el món. Amb un campus renovat de 
4.000 m2 al centre de Barcelona, i el seu campus residencial a Collbató, que és el més gran d’Europa (15 hectàrees), 
la seva comunitat d’Alumni està representada avui dia per 100.000 membres de 65 nacionalitats diferents i la seva 
missió continua sent la de promoure el desenvolupament i el creixement de les persones, i també la transformació de 
les organitzacions.
www.eada.edu       
info@eada.edu 

ESIC

EADA Business School
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Integra Advisers és una consultora que promou l’activitat emprenedora, especialitzada en el disseny d’estratègies 
legals, fiscals i comptables per a empreses i persones que desitgen establir-se a Barcelona. Els serveis que proporciona 
són: immigració i vises, fiscalitat internacional, serveis comptables, creació d’empreses, registres en format freelance o 
autònom, registre de marca i assessoria laboral.
www.integraadvisers.com 
luz@integra-advisers.com    

La Salle Campus Barcelona forma part d’una organització mundial amb més de 300 anys d’història, i la seva missió és 
formar professionals de valor amb valors. La Salle Campus Barcelona és membre fundador de la Universitat Ramon 
Llull, ofereix una formació universitària completa amb programes universitaris de graus, postgraus, màsters i doctorats 
i les seves disciplines d’ensenyament van des de les Arts Digitals, l’Arquitectura i l’Edificació, les Enginyeries TIC i la 
tecnologia informàtica fins al Business Management.
www.salleurl.edu   
sia@salleurl.edu    

Lusa Group està constituïda per Lusa Realty i Lusa Legal. Lusa Realty és una de les agències immobiliàries líders, i la 
seva cartera inclou tant propietats residencials de luxe com comercials, i també projectes d’inversió d’alt rendiment sobre 
la base del seu ampli coneixement del mercat espanyol. 
A Lusa Legal s’especialitzen en les següents àrees: immigració, societària, tributària, immobiliària, civil i litigis.
www.lusarealty.com  |  www.lusalegal.es     
info@lusarealty.com     

Mudanzas Diagonal ofereix els seus serveis de mudança internacional des de/a Espanya, amb qualsevol país del món. 
Enviaments complets i agrupatge, tant per terra, mar o aire. Servei personalitzat per cuidar de les teves pertinences en 
tot moment durant el tràmit de recollida, transport i lliurament de la mudança, així com serveis de duana i gestions amb 
el port i l’aeroport si fos necessari. Hi ha una sola persona interlocutora i de contacte per a dubtes, aclariments i per a la 
gestió de tot el servei porta a porta. Inclou una assegurança a tot risc porta a porta i guardamobles per a trànsit o guarda 
de la mudança si es requereix.
www.mudanzasdiagonal.com       
info@mudanzadiagonal.com     

Integra Advisers 

La Salle - Universitat Ramon Llull

Lusa Group

Mudanzas Diagonal

A NF.IC.VIPS fan mentories personalitzades per a cada client (artista o empresa cultural) amb un 
seguiment intensiu, especialitzat, i exhaustiu, durant tot el servei. 
Assessoren en la creació, consolidació, i expansió de la marca, i per aconseguir-ho donen visibilitat als 
artistes i les empreses culturals als mitjans de comunicació: ràdio, televisió, internet (podcast, xarxes 
socials, especialistes online), internacionalitzen els projectes, i conseqüentment, milloren els resultats. 
Les seves mentories sempre ajuden a aconseguir els millors objectius professionals per als artistes, i 
també són útils per a negocis culturals amb necessitats internacionals.  
www.neusflores.com     
nflores@uoc.edu  

NF.IC.VIPS

Nuvo Barcelona és una firma d’inversió boutique líder especialitzada en desenvolupament i gestió immobiliària. 
www.nuvobarcelona.com       
myriam@nuvobarcelona.com   

Ontranslation i Ontraining estan formats per un equip de professionals preocupats per la comunicació 
internacional i intercultural. 
Ajuden amb la gestió i l’execució de projectes de traducció i aporten solucions, no només realitzen la tasca 
tècnica, sinó també la planificació, la coordinació i el control de qualitat dels seus projectes.
Proveeixen solucions de traducció, així com cursos d’habilitats comunicatives en espanyol i altres idiomes.
www.ontraining.es  |  www.ontranslation.es         
hola@ontraining.es  |  hello@ontranslation.es   

Ruslandia és un centre especialitzat en l’ensenyament de la llengua i la cultura russes. Des de 2010 
Ruslandia ofereix una major profunditat en l’estudi del rus respecte a les acadèmies tradicionals, ja 
que és una acadèmia especialitzada, exclusivament, en l’ensenyament d’aquest idioma.
www.ruslandia.es          
info@ruslandia.es     

NuvoBarcelona

Ontranslation

Ruslandia

Barcelona compta amb una xarxa de 42 mercats municipals on pots comprar productes frescos, locals, 
saludables i de qualitat. 
Trobaràs 2.200 establiments, des de comerços de tradició familiar fins a negocis moderns gestionats per nous 
emprenedors. Deixa’t aconsellar pels 7.500 professionals que treballen al teu servei.
Mentre compres pots gaudir de la bellesa arquitectònica i de les renovades instal·lacions, aprendre a les aules 
gastronòmiques o divertir-te amb les activitats familiars i culturals. 
Cuida’t, relaciona’t i integra’t en el barri a través del teu mercat.
www.ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca   
mercatsbcn@bcn.cat  

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

INA MEMORY CENTER és un projecte pioner en innovació i humanitat per a l’abordatge de patologies neurològiques 
a través de la neurorehabilitació i l’estimulació cognitiva. Som el primer centre de Barcelona que combina rehabilitació 
neurocognitiva, sensorial i neuropsicològica. (NEUROLOGIA, NEUROPSICOLOGIA, NEUROFISIOTERÀPIA, 
NEUROLOGOPÈDIA, ROBÒTICA MÈDICA, TERÀPIA HIPERBÀRICA, TERÀPIA SNOEZELEN...)
www.bcnmemory.com  |  www.neuroem.com              
info@bcnmemory.com  

Institut de Neurociencia Aplicada Memory Center
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Swapfiets és la primera empresa de «lloguer de bicicletes a llarg termini» del món. Va ser fundada l’any 2014 als Països 
Baixos, la companyia va créixer ràpidament i es va convertir en un dels principals proveïdors de micromobilitat a Europa 
amb més de 220.000 usuaris a principis de 2021. El concepte de Swapfiets és bastant simple: per una tarifa de subscripció 
mensual, els usuaris reben una bicicleta o un vehicle elèctric per al seu ús personal i disposen també d’un servei 
d’assistència disponible en menys de 48 hores per reparar o canviar directament el vehicle sense cap cost addicional.
www.news.swapfiets.com/es-ES/          
info@swapfiets.es    

Els apassiona trobar talent i convertir-ho en una oportunitat. Aposten per la multiculturalitat i la innovació. Treballen 
amb tota mena de professionals multilingües i el seu equip està format per expatriats especialistes en reclutament que 
t’ajudaran en la teva cerca de feina.
www.talentsearchpeople.com            
marketing@talentsearchpeople.com   

Swapfiets

Talent Search People 

Therapy In Barcelona és el recurs de confiança per a adults, parelles, nens, adolescents, famílies i empreses 
internacionals de Barcelona que busquen suport. Ofereixen una combinació personalitzada d’un equip internacional 
de terapeutes capacitats en psicologia de parla anglesa qualificats i experimentats. Programa la teva trucada de 
descobriment gratuïta avui.
www.therapyinbarcelona.com     
info@therapyinbarcelona.com   

La missió del Consorci de Turisme de Barcelona és projectar, dinamitzar i posicionar la ciutat de Barcelona 
com a destinació turística internacional a través dels coneixements de la seva cultura i idiosincràsia a partir 
d’una oferta turística amb valor afegit, sempre d’acord amb els criteris de segmentació públics i d’interès.
www.barcelonaturisme.com     
promocio@barcelonaturisme.com   

Therapy in Barcelona

Turisme de Barcelona

Turó Park Dental & Medical Center ofereix un equip internacional de metges especialistes i dentistes que 
poden atendre en diversos idiomes, com per exemple en anglès, francès, espanyol, català o neerlandès. 
Les seves especialitats mèdiques inclouen medicina general, pediatria, ortodòncia, malalties infeccioses 
i medicina del viatger, odontologia, dermatologia, medicina i cirurgia estètica, otorrinolaringologia, 
cardiologia, ginecologia, medicina esportiva i anàlisis clíniques. Compten amb un sistema senzill per 
demanar cita a través de la seva pàgina web, la qual cosa garanteix que pugui aconseguir una visita 
amb l’especialista que desitgi al més aviat possible. A més, tenen una àmplia disponibilitat horària, ja que 
obren dissabtes i festius.
www.turoparkmedical.com      
contact@turoparkmedical.com   

Turó Park Dental & Medical Center 

World Class Bcn és una petita i acollidora acadèmia d’espanyol on la professionalitat va juntament 
amb la proximitat cap als alumnes. El principal objectiu és que els alumnes se sentin com a casa i 
que formin part d’una comunitat, alhora que aprenen l’idioma i la cultura.
www.worldclassbcn.com      
info@worldclassbcn.com  

World Class Bcn

El talent no té fronteres. La complexitat de traslladar-se d’un país a un altre no pot ser motiu per malgastar oportunitats. 
El seu servei de mobilitat laboral internacional facilita tots els tràmits i proposa una única solució: recol·locació, 
immigració, impostos, vehicles...
www.smmartservices.com     
helena@smmarservices.com    

Smmart Services

Sanitas Poblenou s’ha implicat i s’ha especialitzat en l’oferta d’assegurances privades de salut 
més exclusives i fetes a mida per a persones estrangeres que viuen a Espanya. Ofereix assistència 
personalitzada per al client i els seus advocats, ajudant-los en la contractació de l’assegurança de 
salut necessària per a la consecució de la residència a Espanya.
www.oficina-poblenou.sanitas.es            
nroiget.pex@sanitas.es       

Sanitas Poblenou

Studentfy és la plataforma per a estudiants internacionals i expatriats de més creixement a Barcelona.
Ofereixen serveis gratuïts (cerca d’allotjament, assistència amb assegurança mèdica, ajuda legal i introducció a 
Barcelona), la millor targeta de descomptes (museus, gimnasos, restaurants, bars, etc.), i gran nombre d’activitats 
esportives, professionals, culturals i d’oci.
www.studentfy.com       
hola@studentfy.com    

Studentfy 
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Showroom educatiu 
Escoles internacionals

Agora Sant Cugat International School és una institució educativa a Sant Cugat que ofereix l’IB continu, (PYP, MYP & 
DP) amb tres col·legis al seu campus per a nens d’entre 4 mesos i 18 anys (P0 a BACC 2). Li donen gran importància als 
seus projectes lingüístics, musicals i esportius en les seves instal·lacions especialment dissenyades per a ells.
www.agorasantcugat.com      
info@agorasantcugat.edu.es  

Oak House School és una escola privada a Barcelona. És una fundació sense ànim de lucre 
que segueix un pla d’estudis combinat que posa èmfasis en l’anglès. El seu objectiu és ajudar i 
motivar tots els alumnes perquè aconsegueixin el seu potencial acadèmic individual i desenvolupin 
plenament les seves habilitats personals, socials i emocionals.
www.oakhouseschool.com        
admisiones@oakhouseschool.com   

Benjamin Franklin International School és una escola internacional de Barcelona que ofereix el programa educatiu 
internacional i dels Estats Units per a alumnes de tres a divuit anys. L’idioma vehicular és l’anglès i l’escola ofereix el 
diploma de batxillerat internacional (iBdP), el diploma de batxillerat dels Estats Units i el diploma de batxillerat espanyol. 
Es porta a terme una instrucció diferenciada i en classes reduïdes. Els alumnes de BFiS reben ofertes d’admissió 
d’algunes de les millors universitats del món. Hi ha una forta col·laboració entre la família i l’escola, gràcies a una 
comunitat internacional molt involucrada que representa més de 50 nacionalitats diferents.
www.bfischool.org         
info@bfischool.org 

St. Patrick’s International School és una nova escola internacional a Barcelona reconeguda com a Col·legi Britànic. 
Està destinada a alumnes d’educació infantil i primària amb una immersió total en anglès i estimulació primerenca. 
Han seleccionat els millors programes internacionals d’aprenentatge amb l’objectiu d’optimitzar el potencial de cada 
alumne i alumna. 
www.stpatricksinternationalschool.com         
secretary@stpatricksinternationalschool.com   

Agora Sant Cugat Campus 
& Agora Internacional School Barcelona

Oak House School

Benjamin Franklin International School

St. Patrick’s International School
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Punts expositors
Associacions d’expatriats i 
clubs socials

Catalan News és un portal en anglès de l’ACN. Explica els fets d’actualitat més rellevants a Catalunya, amb articles, 
vídeos, podcasts, newsletter i a través de la xarxa. Està dirigit a ciutadans estrangers que viuen a Catalunya i que, per 
tant, disposen de notícies en anglès per conèixer què passa on viuen, així com per a ciutadans d’arreu del món que 
tenen interès per saber el que passa aquí.
www.acn.cat  |  www.catalannews.com        
xalsinet@acn.cat 

Els Organitzadors Professionals s’encarreguen de tot el relacionat amb l’ordre en la llar, des de 
l’assistència en mudances, fins a l’organització d’espais (trasters, vestidors, habitatges complets...). 
Tot això perquè el trasllat de casa no sigui un problema per a l’expatriat.
www.organizadoresprofesionales.com          
hola@organizadoresprofesionales.com 

Barcelone Accueil és una associació que té per objectiu acollir els nouvinguts francesos o 
francòfons. També organitzen activitats i esdeveniments per ajudar-los en la seva adaptació i 
per reforçar els vincles entre els seus socis.
www.barcelone-accueil.com           
communication.barceloneaccueil@gmail.com  

Pràctica esportiva del hockey sobre herba a l’entorn de l’anella olímpica de Barcelona a Montjuich 
i dintre de la organització del Futbol Club Barcelona per menors de 18 anys i del Barceloní Stick 
Hockey Club per hockey social.
www.fcbarcelona.es/es/           
fcbhockey@fcbarcelona.cat  

Agència Catalana de Notícies (ACN)

Associació d’Organitzadors Professionals 
d’Espanya

Barcelona Accueil 

Barça Hockey Herba

St. Peter’s School és una escola internacional ubicada a Barcelona que ofereix l’IB Continuum en anglès (Early 
and Primary Years, Middle Years and Diploma Programme). Validats per l’organització International Baccalaureate, 
l’escola centra el seu projecte educatiu en tres pilars fonamentals: ciència i tecnologia exponencial, pensament crític 
i «change makers».
www.stpeters.es           
cescorcia@stpeters.es   

St. Peter’s School Barcelona

El Club Escandinau de Barcelona és el marc de trobada dels nacionals dels països nòrdics residents a 
Catalunya, i d’aquests amb la població local. El seu propòsit és fomentar i divulgar la cultura nòrdica i 
actuar com un nexe entre professionals i entitats nòrdiques a Catalunya.
www.clubescandinavo.es            
hola@clubescandinavo.es   

Club Escandinau a Barcelona (CEB)
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InterNations és la primera xarxa social dissenyada per i per a persones que viuen i/o treballen fora de les seves ciutats 
d’origen. Coneix gent que pensa com tu mentre t’integres en el teu nou entorn. Amb més de tres milions d’usuaris i 
disponible a 420 ciutats al voltant del món. Què esperes?
www.internations.org      
paulconde@yahoo.com   

La Red Global MX Barcelona és una associació civil sense ànim de lucre que agrupa professionals, empresaris i 
estudiants mexicans residents a Espanya per impulsar projectes a nivell acadèmic, en la recerca i en els negocis, 
entre els mexicans altament qualificats que viuen a Espanya i a Europa, amb les seves contraparts a Mèxic.
www.redglobalmxbcn.com      
talentia.info@gmail.com   

SIETAR Spain (Society for Intercultural Education, Training and Research) és una plataforma de promoció 
de l’educació, formació i recerca en l’àmbit intercultural per facilitar, entre d’altres, l’adaptació i integració 
dels expatriats i les seves famílies a diferents cultures i la productivitat en equips de treball globals.
www.sietar.es     
barcelona@sietar.es  

La Societat Suïssa de Barcelona té per objectiu l’establiment d’un punt de reunió i ajuda 
mútua entre els suïssos i les persones residents a Barcelona i els seus voltants.
www.clubsuizobarcelona.com      
info@clubsuizobarcelona.com 

InterNations

Red Global MX Barcelona

SIETAR Spain (Society for Intercultural Education 
Training and Research)

Societat Suïssa de Barcelona

La Fundació Institut Confuci de Barcelona, constituïda per Casa Àsia, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat d’Estudis Estrangers de Pequin, és una institució no lucrativa creada amb 
la finalitat de promoure el desenvolupament de la llengua i la cultura xineses a Catalunya i Andorra.
www.confuciobarcelona.es             
fundacion@confuciobarcelona.es    

Fundació Institut Confuci de Barcelona
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SciTech DiploHub és una associació publicoprivada sense ànim de lucre i pionera liderada pels principals 
centres de recerca, universitats, startups, corporacions i institucions públiques de Barcelona, l’objectiu de 
les quals és representar l’ecosistema de coneixement i innovació de la ciutat a tot el món. SciTech DiploHub 
gestiona Barcelona Alumni: la xarxa global de científics, investigadors, experts en tecnologia i líders en 
innovació destacats formats a Barcelona i amb base a l’estranger.
www.scitechdiplohub.org     
hello@scitechdiplohub.org  

SciTech - DiploHub
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Agraïments
Agraïments

L’equip promotor de l’Ajuntament de Barcelona – Promoció de Ciutat vol agrair el suport que 
ha rebut per fer possible el Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona a:

Als Amfitrions i amfitriones: Othmane Mouhssine, Jessika Klingspor, Sam Zucker, Oxana Lapuzina, 
Lia Wei, Gabriele Palma.
A Beck Ingredients per facilitar-nos els dispensadors de gel hidroalcohòlic. 
Estudiants voluntaris de les escoles internacionals que participen en la fèria.
A totes les persones que han participat com a ponents, moderadors o testimonis en el programa 
d’activitats de manera desinteressada. 
A l’equip de Both. People & Comms per la seva implicació total en l’organització d’aquest projecte. 

PREMIUM SPONSOR

SPONSORS

MEDIA PARTNER

AGRAÏMENT ESPECIAL

MITJANS COL·LABORADORS

AD
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• With a team of specialist international agents, helping 
customers since 1996.

• Over 200 branches in Spanish territory which speak 
your language.

• An account which is tailored to your needs.

• 
well as many more: cards, credit and mortgages, car 
renting, investment advice…

Welcome service: Settling in a new country is not 
always easy. We want to help you get off to a good start, 
together with our specialist partners, we can provide you 
with useful information on some of the most important 
matters that might arise when you arrive in a new 

investing in Spain…

How can we help you? For further information visit 
www.bancosabadell.com/welcome or call us on 
+34 935 202 910

We provide the services you deserve in 
your daily life in our country.
Because we put ourselves in your shoes, accompanying you with the care that you deserve, and not just when you arrive here, 
but also in your day to day activities. We are here to support you with your �nancial affairs, as well as with matters closer to 
the heart.

You & 
your 
bank.

BS_Anuncio_Welcome_148x210_Septiembre_2021_ING.pdf   1   21/9/21   15:09
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La Barcelona International Community Day torna 
amb el lema Back to (net)work!, consolidant-se 
d’aquesta manera com el punt de trobada anual 
per a totes les persones que, independentment 
del seu origen, han decidit instal·lar-se a la nostra 
ciutat, convertint-se en barcelonins i barcelonines.  

Aquesta jornada estarà plena d’activitats sobre 
les temàtiques que més interès generen tant per a 
persones nouvingudes com per a persones que es 
van establir a la ciutat ja fa un temps. A més, també 
serà una fèria d’empreses, entitats i associacions 
que ofereixen serveis, productes i iniciatives per a 
la comunitat internacional. 

Promotor:
Promoción de Ciudad - Ajuntament de Barcelona

welcome_barcelona

Barcelona_international_welcome 

barcelona.cat/internationalcommunityday


