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Barcelona International Community Day és el punt de trobada 
de la comunitat internacional de l’àrea de Barcelona que ofereix 
informació i recursos per acollir a les persones que arriben i 
connectar i fidelitzar les ja establertes. L’objectiu és que siguin 
un barceloní o una barcelonina més.

Per fer-ho, s’organitza un ampli programa de conferències, 
tallers, taules rodones i activitats d’animació i de networking. 
A la fira també hi ha empreses, escoles internacionals, entitats 
i associacions per fer contactes i conèixer productes, serveis i 
propostes d’interès.

És una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, a través de 
Barcelona Activa, amb la col·laboració i la implicació de 
nombroses entitats i persones a títol personal i amb el suport 
de patrocinadors.  

Promotor: 
Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona 
Carrer Llacuna, 162 - 08018 Barcelona 
bcn.cat/business 

barcelona.cat/internationalcommunityday
#BarcelonaICD
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CÀPSULA: “ESTRATÈGIES D’EFICIÈNCIA FISCAL”, 
a càrrec d’Spectrum IFA Group

CÀPSULA: “BARCELONA ACTIVA T’AJUDA A CREAR 
LA TEVA EMPRESA”,  a càrrec de Barcelona Activa

CÀPSULA: “OPERACIONS BANCÀRIES I COSTUMS 
FINANCERS”,  a càrrec de Banc Sabadell CÀPSULA: “CREA LA TEVA NOVA LLAR: LLOGUER O 

COMPRA?”, a càrrec d’Atipika

TAULA RODONA: “UNA ALTRA MANERA 
DE FER ECONOMIA A BARCELONA: 
EXPERIÈNCIES SOCIOEMPRESARIALS”, a 
càrrec de Barcelona Activa

TAULA RODONA: “LA FAMÍLIA IMPORTA: L’ART DE 
CONCILIAR PER A LES FAMÍLIES EXPATRIADES”, a  
càrrec de Barcelona Women’s Network

TAULA RODONA: “DONES ASIÀTIQUES A 
BARCELONA: EMPRENEDORIA I TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL”, a càrrec de Casa Àsia

NETWORKING: “AMANTS DE L’ESPORT I DE LA 
NATURALESA”

TALLER: “CERCA DE FEINA AL MÓN DIGITAL”, a 
càrrec de Javier Terrisse

CÀPSULA: “ENTENDRE LA SANITAT A CATALUNYA”, 
a càrrec de PhysiotheraphyBarcelona 

CÀPSULA: “PRIMERS CONSELLS PER ATERRAR A 
BARCELONA”, a càrrec de BRS Relocation Services

TAULA RODONA: “ESCOLLIR ESCOLA PER A NENS 
INTERCULTURALS”, moderada pel Dr. John Stone

CONFERÈNCIA: “BARCELONA ÉS CULTURA: 
FESTES, TRADICIONS I ART”, a càrrec de Barcelona 
Metropolitan

TALLER: “VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA”,   a 
càrrec del Consorci per a la Normalització Lingüística

CÀPSULA: “PERMÍS DE RESIDÈNCIA I 
TREBALL PER A ESTRANGERS: FORMALITATS 
JURIDICOMIGRATÒRIES”, a càrrec de 
Sagardoy Abogados

TALLER: “L’ART DE L’ELEVATOR PITCH PER A 
BUSCAR FEINA”, a càrrec de Berman Advantage

10.30 - 11.00 h

11.15 - 11.45 h

13.15 - 13.45 h

14.00 - 15.00 h

15.15 - 16.15 h

16.30 - 17.30 h

17.45 - 18.30 h

12.00 - 13.00 h

10:00h OBERTURA DE PORTES 10:00h OBERTURA DE PORTES

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

19:00h TANCAMENT DE PORTES

en

en

en

es en

en

en

encat

en

en

en

en

CONFERÈNCIA: “LA VIDA 
D’UN ESCRIPTOR ANGLÈS A 
BARCELONA: 2 IDIOMES, 12 
LLIBRES, 31 ANYS”, a càrrec 
de Matthew Tree

TALLER “TAPES A LA 
CATALANA”,   a càrrec de 
“El Cátering de la Bibi”

TALLER: “TAST DE LLIBRES 
SOBRE BARCELONA”, a 
càrrec de Book Tasting 
Barcelona

TAULA RODONA: “PROJECTES 
EMPRESARIALS D’ÈXIT 
D’EXPATRIATS A BARCELONA”, 
a càrrec de Barcelona Activa

NETWORKING: “FER 
NEGOCIS I CREAR 
EMPRESES A BARCELONA”

TALLER: “INTRODUCCIÓ 
AL IOGA”,  a càrrec de 
YogaOne by DIR

10.30 - 11.15 h

11.45 - 12.45 h

14.15 - 15.15 h

15.30 - 16.30 h

16.45 - 17.30 h

17.45 - 18.30 h

en

en

en

en

es

en

es

en

TALLER INFANTIL: 
“DIVERSIÓ SENSE LÍMITS 
AMB BLOCS LEGO®” a càrrec 
de Bricks 4 Kidz® Barcelona

JARDÍ DEL MUSEU

JARDÍ DEL MUSEU

ESTAND LLIBRERIA 
COME IN (B33)

JARDÍ DEL MUSEU

JARDÍ DEL MUSEU

FIRMA DE LLIBRES: 
“SNUG” a càrrec de 
Matthew Tree

“EXHIBICIÓ CASTELLERA”

“CLASSE OBERTA DE 
COUNTRY, ESTIL CATALÀ”, a 
càrrec de Montse Moscardó

“CLASSE OBERTA DE SWING”, 
a càrrec de Jon & Cris

11.00 - 13.00 h

11.30 - 12.30 h

12.00 - 12.30 h

15.30 - 17.00 h

17.30 - 18.30 h

cat

CONTE POPULAR EN 
ANGLÈS “PERE I EL LLOP”,  
patrocinat per BISA

12.45 - 13.00 h

17.15 - 17.30 h

en

CONTE POPULAR EN ALEMANY
“ELS MÚSICS DE BREMEN”, 
patrocinat per BISA

13.15 - 13.30 h

17.45 - 18.00 h

de

CONTE POPULAR EN 
FRANCÈS 
“EL GAT AMB BOTES”, 
patrocinat per BISA

13.45 - 14.00 h

18.15 - 18.30 h

fr

en

en

en

NETWORKING: 
“APASSIONATS DE LA 
GASTRONOMIA”  

13.15 - 14.00 h

TALLER INFANTIL: 
“EMMARCA LA TEVA FOTO”, 
patrocinat per BISA

11.00 - 12.30 h
15.30 - 17.00 h

enes

 TALLER INFANTIL: 
“PINTA’T LA CARA”,
patrocinat per BISA   

14.15 - 15.15 h enes

enes

en

es

enes

enes

en

en

es

es

19:00h TANCAMENT DE PORTES

10.30 - 11.00 h

11.15 - 11.45 h

12.00 - 12.30 h

12.45 - 13.15 h

13.30 - 14.30 h

14.45 - 15.30h

15.45 - 16.30 h

16.45 - 17.15 h

17.30 - 18.30 h
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Programa Dissabte, 22 d’octubre 2016

10.30 - 11.00 h

CÀPSULA: «QUI ÉS QUI A 
L’ECOSISTEMA EMPRENEDOR 
DE BARCELONA»,  a càrrec de 
Barcelona Activa

PONENT: Itziar Blasco, responsable 
d’m-startup-barcelona

DESCRIPCIÓ: En els darrers anys 
Barcelona s’ha convertit en una 
destinació de pelegrinatge per a 
emprenedors, i la ciutat bull amb un 
nombre creixent d’startups. També hi ha 
una xarxa de business angels i venture 
capital, escoles de negocis, universitats 
i centres d’investigació amb spin-offs, 
entitats públiques i privades que donen 
suport a la creació i a l’acceleració de 
noves empreses. Això s’uneix a diferents 
activitats com hackatons, networkings 
i meetups, competicions i concursos, 
plataformes de crowdfunding, etc. En 
aquesta càpsula coneixeràs els actors 
més destacats d’aquest ecosistema 
emprenedor atractiu i vibrant.

11.15 - 11.45 h

CÀPSULA: «OPERACIONS BANCÀRIES 
BÀSIQUES I COSTUMS FINANCERS»,  a 
càrrec de Banc Sabadell

PONENT: Anna Sebastián Rodríguez, 

directora de l’oficina de Barcelona, 
Glòries

DESCRIPCIÓ: Si estàs pensant en venir 
o acabes d’arribar a Barcelona, hauràs 
d’obrir un compte bancari, ja que és 
necessari per llogar un pis, instal·lar 
internet, contractar altres serveis, 
crear una empresa o fer negocis. De 
vegades, pot ser una mica difícil per a un 
estranger que no parli la llengua local, a 
no ser que visiti alguna de les oficines 
bancàries especialitzades en clients 
internacionals. En aquesta càpsula 
aprendràs els requisits per a obrir un 
compte, obtenir una targeta de dèbit 
que et permeti treure diners dels caixers 
o tota una sèrie de recomanacions 
pràctiques sobre la banca digital 
per  tenir solucionades les qüestions 
financeres bàsiques. 

12.00 - 12.30 h

CÀPSULA: «ENTENDRE LA SANITAT 
A CATALUNYA», a càrrec de 
Physiotherapy Barcelona  

PONENT: Koen Willems, fisioterapeuta, 
entrenador i coach    

DESCRIPCIÓ: A Catalunya, tothom té 
dret a l’assistència sanitària i per això 
aquesta cobertura és universal. Per 
accedir a aquests serveis, el ciutadà 

ha de disposar de Targeta Sanitària 
Individual, que posa al seu abast més 
de 400 Centres d’Atenció Primària 
(CAP) i 68 hospitals d’ús públic, 
independentment de la seva titularitat. 
El sistema sanitari està basat en un 
model mixt en què es combinen els 
centres de titularitat pública amb molts 
d’altres que són concertats o privats. 
El sistema públic es combina amb una 
àmplia oferta de mútues i assegurances 
sanitàries privades que suposen una 
opció complementària per a aquells que 
desitgin ampliar les seves cobertures. 
La presentació serveix per entendre les 
diferències i per poder escollir la forma 
de sanitat que més s’adapti a les teves 
necessitats.

12.45 - 13.15 h

CÀPSULA: «PRIMERS CONSELLS PER 
ATERRAR A BARCELONA», a càrrec de  
BRS Relocation Services

PONENT: Beatriz Carro de Prada, 
directora

DESCRIPCIÓ: L’arribada a una nova 
ciutat planteja molts reptes, dubtes 
i expectatives. Acompanya’ns en 
aquesta càpsula si vols rebre els millors 
consells per afrontar aquesta arribada 
a Barcelona. Tractarem aspectes com 
ara la cerca d’habitatge, la mudança, la 
contractació de subministraments, la 
mobilitat, els tràmits administratius, etc. 
A més, apuntarem alguns trucs especials 

per conèixer la cultura catalana i així 
sentir-se com a casa des del primer dia. 

13.30 - 14.30 h 

TAULA RODONA: «ESCOLLIR ESCOLA 
PER A NENS INTERCULTURALS» a 
càrrec de English Language Association 
of Catalonia, con la colaboración de 
la Barcelona International Schools 
Association (BISA)

MODERADOR: Dr. John Stone, Universitat 
de Barcelona

DESCRIPCIÓ: Els nens amb llaços 
familiars a l’exterior i amb una o més 
llengües familiars plantegen un repte 
per als pares a l’hora d’escollir escola 
en tots els nivells, des de primària fins a 
l’etapa preuniversitària. Algunes famílies 
valoren la integració a la comunitat 
local; d’altres tenen més en compte la 
mobilitat i, en conseqüència, escullen 
les escoles que fan que la tornada al 
sistema educatiu estranger sigui fàcil. 
Algunes prefereixen fer-se càrrec de 
la llengua materna del nen a casa, 
ensenyant l’alfabetització bàsica i altres 
habilitats acadèmiques durant els caps 
de setmana; d’altres busquen una escola 
que utilitzi la llengua materna com a 
llengua vehicular. Algunes se senten 
establertes aquí i contemplen la gamma 
d’opcions postsecundàries locals; 
d’altres senten la necessitat d’ajudar 
els seus fills a aspirar a ser admès a una 
universitat del país d’origen. Quines són 

SALA 
LLOBREGAT

en

en

enes

en

en
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10.30 - 11.00 h

CÀPSULA: «BARCELONA ACTIVA 
T’AJUDA A CREAR LA TEVA EMPRESA», 
a càrrec de Barcelona Activa

PONENT: Martí Foz, tècnic de creació 
d’empreses

DESCRIPCIÓ: En aquesta sessió et pre-
sentarem els programes, les activitats i 
els serveis que et proporciona Barcelo-
na Activa, des de la idea de negoci a la 
creació de la teva empresa. Farem un 
repàs a tots els factors clau a tenir en 
compte a l’hora de crear una empresa.

11.15 - 11.45 h

CÀPSULA: «CREA LA TEVA NOVA LLAR: 
LLOGUER O COMPRA?», a càrrec de 
ATIPIKA

PONENT: Renzo Riva, gerent

DESCRIPCIÓ: Has arribat fa poc a 
la ciutat i estàs buscant un lloc per 
viure? Necessites mudar-te? En 
aquesta càpsula descobriràs quins 
són els procediments habituals per a 
l’adquisició o el lloguer de la teva nova 
llar a Barcelona i obtindràs consells 
útils perquè sigui més fàcil. A més, 
s’oferirà una panoràmica dels diferents 
barris de la ciutat i dels seus atractius 

les opcions per als pares d’aquests nens 
interculturals a Barcelona? Què hi ha 
disponible i què s’ha de tenir en compte 
a l’hora de prendre aquestes decisions?

PARTICIPANTS: 

• Mark Pingitore, director de The 
American School of Barcelona ASB 
i president de BISA, pare de dues 
filles

• Michelle Courtright, consultora edu- 
cativa, editora, mare de dos fills

• Mark Freeman, advocat de drets 
humans, pare de dos fills

14.45 - 15.30 h

CONFERÈNCIA: «BARCELONA ÉS 
CULTURA: FESTES, TRADICIONS I ART», 
a càrrec de Barcelona Metropolitan 

PONENT: Esther Jones, fundadora

DESCRIPCIÓ: Barcelona té una gran 
riquesa cultural i artística. Durant tot 
l’any podràs participar en les diferents 
tradicions i festes. Destaca Sant Jordi, 
la nit de Sant Joan o la castanyada. 
També la Mercè, la festa major de la 
ciutat, que inclou a la seva programació 
des de castellers o gegants i capgrossos 
fins a nombroses propostes artístiques, 
lúdiques i culturals. Barcelona és també 
sinònim de festivals (com ara el Grec, 
el BAM, el Sónar, el Primavera Sound 
i molt més) i d’espais emblemàtics on 
descobrir la millor música, teatre, dansa 
i art. Tampoc t’oblidis d’incloure a la 
teva agenda totes aquelles propostes 
alternatives com ara sales petites, 
galeries, espais de creació, etc. La 

revista més internacional d’oci i cultura 
realitzarà un repàs de tot això i molt 
més. Vine i deixa’t sorprendre. 

15.45 - 16.30 h

TALLER: «VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA», a càrrec del Centre 
de Normalització Lingüística 
de Barcelona (Consorci per a la 
Normalització Lingüística)

DINAMITZADORS: Marcel Pellejà i 
Adalid I Marta Jarque Martínez, Centre 
de Normalització Lingüística de 
Barcelona (CPNL)

DESCRIPCIÓ: Saps parlar una mica 
de català? Vols practicar-lo i guanyar 
fluïdesa? T’agrada la idea de parlar 
sobre temes quotidians i relacionar-
te amb persones que parlen el català 
habitualment? Anima’t a conversar 
amb els voluntaris que participen en 
aquest programa d’èxit. Moltes són les 
persones que han consolidat el seu 
domini de la llengua d’aquesta manera 
tan amena, divertida i desimbolta.

INDICACIONS PER PARTICIPAR: El 
Centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona convocarà a voluntaris 
actius al programa per entaular 
conversa (Tastets VxL) amb les persones 
interessades a practicar la llengua.

16.45 - 17.15 h

CÀPSULA: «PERMÍS DE 
RESIDÈNCIA I TREBALL PER A 
ESTRANGERS: FORMALITATS 

JURIDICOMIGRATÒRIES», a càrrec de  
Sagardoy Abogados

PONENT: Ana Garicano, advocada

DESCRIPCIÓ: En aquesta càpsula es 
farà un repàs pràctic de les polítiques 
d’immigració a Espanya i s’explicaran 
les novetats legislatives que permeten 
facilitar l’obtenció del permís de 
residència i treball en alguns supòsits. 
També es parlarà de les particularitats 
dels casos de ciutadans d’orígens 
diferents (Unió Europea, no comunitaris, 
Brexit) i en situacions i amb necessitats 
diferents (treballadors, treballadors 
desplaçats, inversors, empresaris).

17.30 - 18.30 h

TALLER: «L’ART DE L’ELEVATOR PITCH 
PER A BUSCAR FEINA», a càrrec de  
Berman Advantage

PONENT: Mitch Berman, coach

DESCRIPCIÓ: En aquest taller formu-
larem i practicarem l’elevator pitch 
enfocat a buscar feina. Es tracta 
d’una eina d’autocomercialització 
indispensable per presentar de forma 
clara, concisa i efectiva les nostres 
capacitats, assoliments i objectius en 
una possible entrevista de feina, en 
un networking o en un altre entorn de 
desenvolupament professional.

en

en

en

en

en

encat

SALA 
BESÒS
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MODERADOR: Cris Kristovits, enllaç 
amb la comunitat

DESCRIPCIÓ: La conciliació entre la feina 
i l’oci és especialment important per a les 
famílies expatriades que volen que el seu 
temps a Barcelona sigui una experiència 
positiva. En aquesta taula rodona es trac-
taran temes clau per crear una vida fa-
miliar, més enllà de trobar l’escola per als 
nens. La moderadora, Cris Kritofits, expa-
triada durant gairebé tretze anys i mare 
d’una filla de nou, és actualment l’enllaç 
amb la comunitat a la Barcelona Women’s 
Network. També ha coorganitzat tres es-
deveniments sobre l’educació dels nens 
multilingües a Catalunya.

PARTICIPANTS:

• Dr. Jill Ann Jenkins, Private Practice

• John Stone, Universitat de Barcelona

• Carrie Frais, MumAbroad & FiG

16.30 - 17.30 h

TAULA RODONA: «DONES ASIÀTIQUES 
A BARCELONA: EMPRENEDORIA I 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL»,  a càrrec 
de  Casa Asia

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

DESCRIPCIÓ: Escoltarem el testimoni de 
quatre dones d’origen asiàtic que com-
partiran la seva experiència personal, el 
seu lideratge i els seus projectes empre-
nedors, els quals tenen un impacte trans-
formador a la nostra societat. Destaquen 
pel seu esperit emprenedor, la seva lluita 
com a dones i com a professionals i la 

seva trajectòria intercultural.

PARTICIPANTS: 

• Lilin Yang (RP Xina), directora i cofun-
dadora de MiiN Korean Cosmetic  

• Kav Ly (Cambodja), presidenta i 
responsable d’R+D+i de l’empresa 
Ta-Tung

• Sonia Nar (nascuda a l’Índia), 
infermera i impulsora del projecte 
de teatre social amb el grup Ekta ch 
Himmat

• Kangyun Xiao (nascuda a la RP Xina), 
sòcia fundadora i administradora de 
Granvia Iuris & Consulting SLP

• Harjit Kaur (India), membre del grup 
“Ekta chHimmat”

17.45 - 18.30 h

NETWORKING: «AMANTS DE L’ESPORT 
I DE LA NATURALESA»

DINAMITZADORA: Meritxell Jordana, 
aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓ: L’esport i el contacte amb 
la naturalesa són alguns dels hobbies 
que més uneixen a les persones. En 
arribar a Barcelona, ets dels que ha 
buscat un gimnàs o un club esportiu 
de seguida? Has investigat a tots els 
fòrums possibles llocs especials per 
fer senderisme, busseig o escalada? 
Coneixes els parcs i els entorns naturals 
accessibles des de Barcelona? Participa 
en aquesta activitat de networking 
dinamitzat on podràs trobar-te i 
xerrar amb persones que, com a tu, els 
encanten l’esport i de la naturalesa.

i es comentaran altres municipis de 
l’àrea metropolitana preferits per la 
comunitat expatriada. 

12.00 - 13.00 h

TALLER: «BUSCAR FEINA AL MÓN 
DIGITAL» a càrrec de Javier Terrisse

PONENT: Javier Terrisse, coach

DESCRIPCIÓ: Què busquen avui dia els 
responsables de selecció dels departa-
ments de Recursos Humans? Revisarem 
què és realment important al nostre cu-
rrículum, analitzarem com el fan visible 
les xarxes socials i seleccionarem les 
plataformes més útils per fer-ho.

13.15 - 13.45 h

CÀPSULA: «ESTRATÈGIES 
D’EFICIÈNCIA FISCAL»,  a càrrec  
d’ Spectrum IFA Group

PONENT: Chris Burke, soci

DESCRIPCIÓ: Coneix els principals 
impostos a Catalunya i com has de 
complir les teves obligacions fiscals 
de manera òptima tenint en compte el 
nou sistema d’intercanvi d’informació 
financera entre bancs i països. A partir 
del 2017, es posarà en marxa la norma 
elaborada per l’OCDE d’intercanvi 
automàtic i periòdic d’informació de 
comptes financers (Common Reporting 
Standards, en anglès). Així, les autoritats 
fiscals tindran informació sobre els 
ingressos i els actius financers que 
els seus residents tenen dipositats en 
altres països.

14.00 - 15.00 h

TAULA RODONA: «UNA ALTRA 
MANERA DE FER ECONOMIA A 
BARCELONA: EXPERIÈNCIES 
SOCIOEMPRESARIALS», a càrrec de  
Barcelona Activa

MODERADOR: Elisabet Juarez, tècnica 
de la Direcció d’Altres Economies i 
Proximitat. 

DESCRIPCIÓ: Barcelona és un referent 
mundial en l’àmbit de l’economia coo-
perativa, social i solidària. Són models 
econòmics transformadors i diversos, que 
fan possible una altra manera de generar 
activitat econòmica, posant a les perso-
nes al centre i tenint en compte criteris 
socials i ambientals. Vine a conèixer expe-
riències i bones pràctiques de projectes 
i empreses de Barcelona que tenen en 
compte aquests valors i practiquen al-
tres formes de gestió més democràtiques 
i col·lectives. Les persones promotores 
d’aquests projectes ens explicaran com 
es pot innovar socialment i la importància 
del territori per generar un bé comú. 

PARTICIPANTS: 

• Beatriz Castillo, CET Apunts

• Guillaume Teyssie, cofundador 
Aquapioneers

• Wouter Tebbens, cofundador i presi-
dent del Free Knowledge Institute

15.15 - 16.15 h

TAULA RODONA: «LA FAMÍLIA IMPORTA: 
L’ART DE CONCILIAR PER A LES 
FAMÍLIES EXPATRIADES», a càrrec de  
Barcelona Women’s Network 
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de llibres? En descobrir noves lectures 
de boca d’altres; una reunió en què cada 
participant llegeix en veu alta un conte 
breu, una poesia, un paràgraf d’una 
novel·la o un text literari que sigui divertit, 
suggeridor o curiós sobre un tema que 
s’escull per endavant. En aquest cas, és 
clar, el tema del tast serà Barcelona!  

INDICACIONS PER PARTICIPAR: Les 
persones assistents a un tast poden 
portar els seus propis llibres o textos, 
o bé escollir algun dels textos que 
l’organització facilitarà en un cistell de 
textos sorpresa. Els assistents gaudiran 
d’un perfecte maridatge: una bona 
companyia i paraules delicioses. Els 
textos han de ser breus, un màxim de 2 
pàgines d’un llibre o un full imprès. 

15.30 - 16.30 h

TAULA RODONA: «PROJECTES 
EMPRESARIALS D’ÈXIT D’EXPATRIATS 
A BARCELONA», a càrrec de Barcelona 
Activa

MODERADOR: Martí Foz, tècnic de 
creació d’empreses

DESCRIPCIÓ: A Barcelona hi viu una 
comunitat internacional significativa i 
una gran part dels seus integrants són 
persones molt emprenedores que han 
creat empreses d’èxit. En aquesta sessió 
es presentaran alguns projectes que 
van tenir el suport de Barcelona Activa 
i compartiran les seves experiències i 
reptes. 

PARTICIPANTS: 

• Silvia Raga, fundadora de Dycare 
(Itàlia)

• Gustavo Franco, director i funda-
dor de BCNewt, Cowocat (Espanya, 
Colòmbia)

• Valentini Konstantinidou, conse-
llera delegada de Dnanutricoach 
(Grècia)

16.45 - 17.30 h

NETWORKING: «FER NEGOCIS I CREAR 
EMPRESES A BARCELONA»

DINAMITZADORA: Meritxell Jordana,  
aPortada Comunicació 

Ets un emprenedor de vocació o de 
facto? Tens una empresa? Vols finançar 
una startup que comença? Necessites 
un col·laborador? Busques oportunitats 
de negoci i d’inversió? Si ets una 
persona “business friendly”, tens una 
cita ineludible per contactar amb altres 
persones amb la mateixa il·lusió o 
obsessió. Participa en aquest networking 
i segur que trobes idees, consells, 
projectes, nous punts de vista o visibilitat 
personal... i amb sort l’inici d’una relació 
de col·laboració o d’amistat.

17.45 – 18.30 h

TALLER: «INTRODUCCIÓ AL IOGA», a 
càrrec de YogaOne by DiR

PONENT: Jordi Canela

10.30 - 11.15 h

CONFERÈNCIA: «LA VIDA D’UN 
ESCRIPTOR ANGLÈS A BARCELONA: 
2 IDIOMES, 12 LLIBRES, 31 ANYS», a 
càrrec de Matthew Tree

PONENT: Matthew Tree 

DESCRIPCIÓ: Matthew Tree és un 
conegut escriptor anglès que va aterrar 
fa 31 anys a Catalunya. En aquesta 
conferència, explicarà la seva història 
personal i com es va relacionar amb la 
cultura catalana i va decidir escriure no 
només en anglès sinó també en català. 
Actualment té editats 12 llibres en els 2 
idiomes, entre novel·les i assajos; també 
col·labora a diferents publicacions, 
diaris, programes de ràdio i de televisió.

11.45 - 12.45 h

TALLER: «TAPES A LA CATALANA», a 
càrrec de El Catering de la Bibi

TALLERISTA: Aurora Aguilà, experta 
gastronòmica

DESCRIPCIÓ: Les tapes estan de moda 
i avui es troben a gairebé tots els bars i 
restaurants de Barcelona com a senyal 
d’identitat. Les tapes són aperitius o 
petites porcions de menjar que se solen 
acompanyar d’una copa de vi, vermut 
o cervesa. Hi ha receptes tradicionals i 
populars, però també han arribat a l’alta 
cuina amb propostes més sofisticades. 
En aquest taller s’aprendrà de manera 
senzilla a elaborar algunes de les tapes 

més destacades de la gastronomia 
catalana.

13.15 - 14.00 h

NETWORKING: «APASSIONATS DE LA 
GASTRONOMIA»

DINAMITZADORA: Meritxell Jordana, 
aPortada Comunicació 

DESCRIPCIÓ: Ets un apassionat de 
les receptes dels plats més exquisits? 
T’encanta la cuina tailandesa, mexicana 
o francesa? T’agrada anar als mercats a 
buscar els millors ingredients per cuinar? 
Formes part d’un grup de persones i 
us trobeu per dinar o sopar? Participa 
en aquesta activitat de networking 
dinamitzada on podràs trobar-te i xerrar 
amb persones que, com a tu, els encanta 
la gastronomia. 

14:15 - 15:15 h

TALLER: «TAST DE LLIBRES SOBRE 
BARCELONA», a càrrec de BookTasting 
Barcelona

TALLERISTES: Eitan Felner i Gabriela 
Larenas

DESCRIPCIÓ: T’agrada llegir i vols 
conèixer Barcelona d’una manera 
diferent? Llavors no et perdis aquest tast 
de llibres, una nova manera —original 
i divertida— de compartir el plaer de la 
lectura. Però, en què consisteix el tast 

SALA 
COLLSEROLA
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DESCRIPCIÓ: Tens estrès, et fa mal l’es-
quena o simplement t’interessa el ioga? 
Amb aquest taller d’introducció apren-
dràs a integrar el ioga a la teva vida des 
de la perspectiva dels beneficis físics, 

mentals i espirituals, així com a adaptar 
el ioga a la feina i a l’alimentació. A més, 
practicaràs tècniques de respiració i de 
meditació.

11.00 - 12.30 h

TALLER INFANTIL: «EMMARCA LA 
TEVA FOTO», patrocinat per Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Podràs fer-te una foto 
instantània i dissenyar i crear un marc 
personalitzat i únic, perquè t’emportis un 
record.

12.45 – 13.00 h

CONTE POPULAR EN ANGLÈS: «THE 
BOY WHO CRIED WOLF», patrocinat 
per Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «Pere i el llop» (The boy who 
cried Wolf), una faula tradicional d’Isop 
versionada per diversos autors, entre els 
quals l’americà Louis Untermeyer, en què 
avisa sobre les conseqüències de mentir. 

DINAMITZADORA: Carla Mor, rondallaire 
infantil

13.15 – 13.30 h

CONTE POPULAR EN ALEMANY: 
«DIE BREMER STADTMUSIKANTEN», 
patrocinat per Barcelona International 
Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «Els músics de Bremen» (Die 
Bremer Stadtmusikanten), adaptat pels 
germans Grimm  a partir d’històries 
populars, que il·lustra com sempre és 
possible trobar nous camins.

DINAMITZADORA: Carla Mor, rondallaire 
infantil

13.45 – 14.00 h

CONTE POPULAR EN FRANCÈS:  
«LE CHAT BOTTÉ», patrocinat per  
Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «El gat amb botes» (Le chat botté), 
narració popular europea adaptada per 
l’escriptor francès Charles Perrault, que 
ens parla del valor de l’enginy com a eina 
en la solució dels problemes.

DINAMITZADORA: Carla Mor, rondallaire 
infantil

Durant tot el dia:

ESPAI GASTRONÒMIC: FOOD 
TRUCK I OFERTA DE CAFETERIA I 
RESTAURACIÓ   

DESCRIPCIÓ: Prova el cafè, sucs o algun 
piscolabis. També trobaràs gustosos 
entrepans, truites, amanides i altres 
opcions per quan apreti la gana.

14.15 - 15.15 h

TALLER INFANTIL: «PINTA’T LA CARA» 
patrocinat per Barcelona International 
Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Maquillatge de fantasia i 
pinta caretes; diverteix-te amb els colors, 
la purpurina i els adhesius que caracte-
ritzen els teus personatges preferits.

DINAMIZADORA: Lupita Sierra, 
maquilladora

15.30 - 17.00 h

TALLER INFANTIL: «EMMARCA LA 
TEVA FOTO», a càrrec de Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Podràs fer-te una foto 
instantània i dissenyar i crear un marc 
personalitzat i únic, perquè t’emportis un 
record.

17.15 – 17.30 h

CONTE POPULAR EN ANGLÈS: «THE 
BOY WHO CRIED WOLF», patrocinat 
per Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «Pere i el llop» (The boy who 
cried Wolf), una faula tradicional d’Isop 
versionada per diversos autors, entre els 
quals l’americà Louis Untermeyer, en què 
avisa sobre les conseqüències de mentir.

DINAMITZADORA: Carla Mor,  rondallaire  
infantil

17.45 – 18.00 h

CONTE POPULAR EN ALEMANY: 
«DIE BREMER STADTMUSIKANTEN», 
patrocinat per Barcelona International 
Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «Els músics de Bremen» (Die 
Bremer Stadtmusikanten), adaptat pels 
germans Grimm  a partir d’històries 
populars, que il·lustra com sempre és 
possible trobar nous camins.

DINAMITZADORA: Carla Mor, rondallaire  
infantil

18:15 – 18:30 h

CONTE POPULAR EN FRANCÈS: «LE 
CHAT BOTTÉ», patrocinat per Barcelona 
International Schools Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Explicació animada del 
conte «El gat amb botes» (Le chat botté), 
narració popular europea adaptada per 
l’escriptor francès Charles Perrault, que 
ens parla del valor de l’enginy com a eina 
en la solució dels problemes.

DINAMITZADORA: Carla Mor, rondallaire  
infantil

LUDOTECA

ÀGORA

en

enes

en

enes

fr

de

de

fr

enes



18

11.00 - 13.00 h

TALLER INFANTIL: «DIVERSIÓ SENSE 
LÍMITS AMB BRICKS LEGO®», a càrrec 
de Bricks 4 Kidz® Barcelona 

DESCRIPCIÓ: Deixa volar la teva 
imaginació, supera els reptes i diverteix-
te amb els models únics construïts amb 
elements LEGO®. Un espai en què la teva 
creativitat no té límits. Activitat apropiada 
per a nens i nenes de 3 a 14 anys. 

12.00 - 12.30 h

«EXHIBICIÓ CASTELLERA», a càrrec de  
Castellers d’Esplugues

DESCRIPCIÓ: Els castells són una de 
les mostres més famoses de la cultura 
catalana que es remunten al segle XVIII. 
Actualment, és una tradició molt viva, 
amb més de 70 grups o colles integrades 
per centenars de persones que uneixen 
la força, l’equilibri, el valor i el seny 
per construir impressionants torres 
humanes. Des de l’any 2010, els castells 

són Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la Unesco.

15.30 - 17.00 h

TALLER: «CLASSE OBERTA DE 
COUNTRY, CATALAN STYLE», a càrrec  
de Montse Moscardó

DESCRIPCIÓ: Aprèn alguns dels passos 
bàsics del country com ara el vine (bàsic), 
el coaster step o el cross entre d’altres. 
Atreveix-te a ballar en línia i, sobretot, a 
divertir-te.    

17.30 - 18.30 h

TALLER: «CLASSE OBERTA DE SWING», 
a càrrec de Jon & Cris

DESCRIPCIÓ: Deixa’t sorprendre per 
aquest ball de moda que està arrasant 
a la nostra ciutat. Vine a aprendre les 
nocions bàsiques del swing. Anima’t 
i mou-te seguint el ritme, sense 
tecnicismes i en un ambient distès, 
perfecte per passar-ho bé.

11.30 - 12.30 h

FIRMA DE LLIBRES: «SNUG», a càrrec  
de Matthew Tree 

LLOC: Estand de la llibreria Come In 
(núm. B33).

DESCRIPCIÓ: Snug és el títol de l’últim 
llibre de Matthew Tree i el primer que es 
publica en anglès, la seva llengua materna. 

Aquesta novel·la no deixa indiferent 
a cap lector i ha suscitat crítiques 
interessants: «Una acusació provocadora 
i obscurament divertida del racisme a 
la Gran Bretanya contemporània», The 
Omnivore. «És una primera novel·la, i puc 
dir que és ambiciosa en la seva voluntat 
de ser a la vegada seriosa i divertida», The 
Spectator.

ALTRES    
ESPAIS

JARDÍ  
DEL  MUSEU
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ESTANDS PRÈMIUM

ESTANDS BÀSICS

SHOWROOM EDUCATIU

PUNTS D’INFORMACIÓ

PROMOTOR I PATROCINADORS ESTAND

Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa C5

Banc Sabadell C4

ATIPIKA, Barcelona Real Estate C3

Allianz Worldwide Care C2

BRS Relocation Services C1

EMPRESES I INSTITUCIONS ESTAND

Aparcaments B:SM i Bicing B18

Balcells Lawyers Group B1

Bcn Plug&Play B25

BCN Lip B2

Bricks 4 Kidz B32

Coccinelle B27

Come In llibreria anglesa B33

Consorci per a la Normalització Lingüística B21

DIME B11

Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona B23

Expatica.com B22

IESE Business School B20

Integra Advisers B17

Kingsbrook Idiomas B28

L'IDEM - L'Institut d'Ensenyament Multimèdia B5

Language4Life B30

LCI Barcelona - Escola Superior Oficial de Disseny B6

Llibreria Jaimes B13

Motoformació B10

Ontranslation B31

Page Personnel B8

PhysioTherapyBarcelona & RunningBarcelona B12

Relocate Consulting 2000                                             B24

Sagardoy Abogados B7

Talent Search People B3

Toulouse Business School Barcelona B26

The Spectrum IFA Group B4

Tourist Care Assistance B29

TripMedic B15

ESCOLES INTERNACIONALS ESTAND

American School of Barcelona D6

Benjamin Franklin International School D9

Deutsche Schule Barcelona D7

ES International School D10

Hamelin-Laie International School D8

Lycée Français de Barcelona D13

Lycée Français de Gavà Bon Soleil D3

Oak House School D12

Scuola Italiana D5

SEK Catalunya International School D4

St. Peter's School D2

The International School of Catalunya D11

ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS I CLUBS SOCIALS ESTAND

Associació Cultural “Casa de Rússia a Catalunya” A15

ASODAME - Club BPW BCN A12

Barcelona Autrement A3

BWN - Barcelona Women's Network A7

Casa degli Italiani di Barcellona A8

Catalònia Hoquei Club A16

CEEAC, Cambra d’emprenedors i empresaris A14

Círculo Hispano-Belga A9

Club Natació Barcelona A13

Club Suizo de Barcelona A4

COWOCAT - Associació Coworking de Catalunya A17

Dinners That Matter A5

Internations A2

Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte A11

Professional Women's Network (PWN) Barcelona A1

Red Global MX (Mexicanos calificados en el exterior) Capítulo Barcelona A10

Union des Français de l’Étranger A6

ESTAND

Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona B16

Xpatria World Opportunities B14

YogaOne by DIR B9

Zoo de Barcelona i Parc d‘Atraccions Tibidabo B19
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A ATIPIKA oferim solucions immobiliàries de compravenda i arrendament adaptades 
a les necessitats de cada client i propietari, des de l’any 1999. Milers d’operacions 
d’intermediació immobiliària avalen la nostra gran professionalitat. Entre els nostres 
clients hi ha particulars nacionals i internacionals, multinacionals, consolats, entitats 
financeres i organismes oficials. El nostre equip multilingüe, amb àmplia experiència 
internacional i un profund coneixement del sector, ofereix les millors propietats amb 
una atenció personalitzada. Les nostres oficines centrals es troben en ple Passeig 
de Gràcia, la ubicació més emblemàtica de Barcelona, per facilitar la trobada amb 
els nostres clients. Quant a producte, disposem de producte residencial, oficines, 
producte d’inversió, terrenys i hotels,...

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

BARCELONA INTERNATIONAL SCHOOL ASSOCIATION 

BISA és l’associació que agrupa la majoria d’escoles internacionals de Barcelo-
na: American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, Britsh 
School of Barcelona, Deutsche Schule, Lycée Français de Barcelone, Lycée Français 
de Gavà, Kensington School, SEK Barcelona, ES International School, Schweizers-
chule Barcelona i OAK House School. Totes aquestes escoles s’agrupen amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat del seu ensenyament, compartir recursos, crear un clima 
de cooperació internacional i crear vincles entre membres i governs locals i inter-
nacionals pertinents.

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

BRS RELOCATION SERVICES

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

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

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
BARCELONA ACTIVA 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Promoció de la Ciutat, treballa 
per la dinamització i la fidelització de la comunitat internacional que viu a la ciutat 
i a la seva àrea d’influència. Des de Barcelona Activa, l’organització responsable 
d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, s’impulsen serveis per a 
tota la ciutadania, com ara polítiques d’ocupació i de suport a l’emprenedoria i a 
les empreses, i s’afavoreix el desenvolupament d’una economia diversificada i de 
proximitat.

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

BANC SABADELL 

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

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

BANC SABADELL 

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

Web/email: www.allianzworldwidecare.com
carlos.delacruz@allianz.com / sales@allianzworldwidecare.com  
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Escola d’idiomes ubicada al centre de Barcelona i d’ambient càlid i multicultural. 
Equip docent qualificat i instal·lacions adaptades amb tecnologia per facilitar 
l’aprenentatge de qualsevol idioma. Ofereix cursos de català, anglès, alemany, 
francès, italià, hebreu, portuguès, japonès, xinès i, per descomptat, espanyol.

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

Aprendre ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques pot ser divertit i és divertit. 
Deixa que els teus fills ho descobreixin amb Bricks 4 Kidz®. Treballaran en equip 
mentre creen, construeixen i resolen reptes. Tallers i festes d’aniversari en què gau-
deixen fins on els porti la seva imaginació.

Aprenem, construïm, juguem amb bricks LEGO®.

Web/email: www.bricks4kidz.es/barcelona / barcelona@bricks4kidz.com

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

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

Llibreria independent ubicada a l’Eixample de Barcelona des de 1984. Disposem 
d’un dels catàlegs més grans en anglès de literatura, assaig i literatura infantil 
de la ciutat, així com de llibres de text de currículum britànic i americà i mètodes 
d’idiomes. També tenim seu a Palma de Mallorca i Terrassa.

Web/email: www.comeinbookshop.com / literatura@libreriainglesa.com

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
 

Amb més de quaranta aparcaments públics i més de 13.000 places a Barcelona, la 
xarxa d’aparcaments municipals B:SM s’ha consolidat com una solució assequible 
que apropa l’aparcament als ciutadans.

Una xarxa que ofereix nombrosos productes amb una gestió de qualitat (certificat 
per l’ISO 9001).

El Bicing és el transport urbà basat en l’ús compartit de la bicicleta. Un servei 
senzill, pràctic i sostenible que pots utilitzar en els trajectes per la ciutat. Per anar 
on vulguis i quan vulguis, sense fums ni sorolls.

Web/email:  www.aparcamentsbsm.cat / www.bicing.cat / atclientbsm@bsma.cat 

 

Balcells International Lawyers Group és un despatx d’advocats multidisciplinari 
amb més de 40 anys d’experiència que ofereix serveis legals a particulars i empreses, 
tant nacionals com estrangeres, sobre les matèries següents: immigració, negocis, 
impostos, civil, immobiliari. Per a qualsevol qüestió no dubti a contactar-nos!

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

 ABADELL 

Una assistència a la vida quotidiana de les persones acabades d’arribar i amb dies 
sobrecarregats.

Necessites ajuda amb els tràmits, la paperassa, una mudança o per arreglar coses 
de casa teva?

Proporcionem un servei de consergeria administrativa i domèstica. 

Ens encarreguem de tot!

La nostra filosofia és: fer la vida fàcil i... PLUG&PLAY!

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

APARCAMENTS B:SM I BICING 

BCNLIP

BRICKS 4KIDZ

COCCINELLE

COME IN  BOOKSHOP

BALCELLS LAWYERS GROUP 

BCN PLUG&PLAY

ESTANDS BÀSICS

EMPRESES   
 I INSTITUCIONS

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

B A R C E L O N A

Plug
&PlAY

B:SM

  B:SM

  

B:SM

  B:SM
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El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens públic que té presència 
a tots els districtes de la ciutat per promoure el coneixement i l’ús de la llengua 
catalana. Ofereix:

• Assessorament lingüístic a la ciutadania, empreses, comerços i organitzacions.

• Cursos presencials i en línia de català de tots els nivells.

• Activitats lúdiques i culturals per conèixer la llengua, la cultura i la ciutat.

• Converses informals per practicar la llengua catalana en el marc del programa 
Voluntariat per la llengua.

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

Dime és una escola d’espanyol fundada per professors i situada entre els barris de 
Gràcia i Sarrià. Fa deu anys que oferim cursos d’idiomes a la comunitat d’expatriats 
de Barcelona. Proporcionem cursos en grup, classes particulars d’espanyol i català, 
tant a la nostra seu com a casa o a l’oficina, i cursos a empreses. A més, oferim 
classes de reforç lingüístic per a nens i adolescents.

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

Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són una xarxa d’escoles d’idiomes públiques 
per a adults. 

Tant l’EOI de Barcelona (situada a prop de l’edifici de Drassanes) com l’EOI de Vall 
d’Hebron (situada al barri d’Horta-Guinardó) són dues de les escoles d’idiomes més 
grans de la ciutat, i dos dels pocs centres de llengües en què s’ensenya tant català 
com espanyol, així com alemany, anglès, àrab, coreà, èuscar, francès, grec modern, 
italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès. 

La nostra missió és no només ensenyar idiomes com a mètodes efectius per a 
la socialització, la integració i la creació de comunitat, sinó també fomentar la 
diversitat cultural i la comunicació entre cultures. 

Web/email:  www.eoibd.cat / www.eoibcnvh.cat / msabat@eoibd.cat  

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

DIME 

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES DE BARCELONA 

Expatica ajuda expatriats a instal·lar-se al seu nou país aportant notícies 
d’actualitat en anglès, informació, serveis com ara Ask the Expert, un portal de 
cites, un calendari d’esdeveniments i cercadors de feina i d’habitatge.

Web/email: www.expatica.com/es  / hans.groen@expatica.com

Durant més de cinquanta anys, l’IESE ha romàs al capdavant de la formació de 
directius, desenvolupant i inspirant a líders empresarials l’objectiu dels quals és 
generar un impacte profund, positiu i durador en les persones, les empreses i la 
societat a la qual serveixen.

Web/email: www.iese.edu / pmampel@iese.edu

Som una empresa consultora especialitzada en el disseny d’estratègies legals, 
fiscals i comptables per a individus expatriats o empreses internacionals que vulguin 
establir-se a Barcelona. 

El nostre assessorament s’especialitza en la construcció de ponts entre la complexa 
xarxa de tràmits internacionals que s’han de complir rigorosament a l’hora d’arribar 
a un país nou.

Gràcies al nostre acompanyament, vostè pot comptar amb un equip de professionals 
amb experiència internacional per potenciar el trasllat, l’aterratge, l’obertura i la 
consolidació del seu nou projecte de futur fora del seu país d’origen de manera ràpida 
i oportuna.

Web/email: www.integra-advisers.com / luz@integra-advisers.com

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

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

EXPATICA.COM

INTEGRA ADVISERS 

KINGSBROOK IDIOMAS

IESE BUSINESS SCHOOL
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L’Idem Barcelona és una escola adscrita a L’Idem França fundada l’any 1997. Atorga 
una doble titulació francesa i europea, de manera que els estudiants obtenen les 
titulacions superiors internacionals en l’àmbit del Disseny Gràfic i de l’Animació 
2D/3D.

L’Idem forma part de la RECA (Xarxa d’Escoles de Cinema d’Animació), que engloba 
les vint millors escoles de França.

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

A Languages4Life t’ajudem a comunicar-te en espanyol i anglès. Estem situats a 
l’elegant barri de l’Eixample, a cinc minuts del Passeig de Gràcia, a un bell edifici 
d’estil modernista. A més, l’escola està equipada amb l’última tecnologia. Els 
professors qualificats i amb experiència t’ajudaran a desenvolupar les habilitats 
necessàries per comunicar-te en espanyol i en anglès en grups reduïts (màxim vuit 
persones) i en un ambient agradable. Vine a conèixer-nos o visita l’escola a través 
de la nostra pàgina web!

Web/email:  www.languages4life.com / learn@languages4life.com

LCI Barcelona, Escola Superior Oficial de Disseny, pertany al grup LCI Education, 
una xarxa de 22 campus d’ensenyament repartits entre els cinc continents. L’oferta 
formativa d’LCI Barcelona comprèn des de títols superiors oficials de disseny 
(Producte, Interiorisme Gràfic i Moda), fins a màsters, postgraus/especialitzacions, 
programes de formació contínua i cursos d’estiu.

Web/email:  www.lcibarcelona.com / lcibarcelona@lcibarcelona.com 

L’IDEM – L’INSTITUT D’ENSENYAMENT MULTIMEDIA

LANGUAGES4LIFE

LCI BARCELONA – ESCOLA SUPERIOR OFICIAL DE DISSENY 

Languages4Life



32 33

AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
 

La Llibreria Jaimes es va fundar el 1941, en plena postguerra, i aquest any celebra 
el seu 75è aniversari. El fet d’estar ubicada a Diagonal 337, a prop d’on en aquella 
època era el Lycée français, els va conduir a la importació i venda de llibres de 
l’escola. El 1951 van fer una ampliació amb l’obertura d’una nova llibreria a Passeig 
de Gràcia. Actualment, es defineixen com la llibreria francesa de Barcelona i 
segueixen tota l’actualitat de les novetats franceses de literatura, assaig i catàlegs 
de grans exposicions. Sempre han donat molta importància als llibres estrangers, 
tradicionalment francesos, tot i que també italians, portuguesos i altres. La secció 
infantil és encara una de les que més cuiden, fidels a la filosofia que diu: «Els petits 
lectors d’avui seran els grans lectors del demà». 

Web/email:  www.jaimes.cat / livresfrancais@jaimes.cat 

Apassionats: Ens apassiona ensenyar a conduir, la nostra formació no acaba amb 
l’obtenció del teu carnet.

Preparats: Oferim serveis d’acompanyament per obtenir el teu permís de conducció 
o canviar l’actual.

Curosos: L’atenció a l’alumne és la base del nostre èxit (idiomes, espanyol...).

Experts: El nostre staff i els nostres professors provenen del món de l’ensenyament 
i de la competició, amb molts anys d’experiència.

Innovadors: També oferim cursos d’espanyol conjuntant diferents activitats 
lúdiques. Amb la unió a una escola d’idiomes, MON GLOBAL IDIOMES, hem creat 
uns cursos relacionats amb la mobilitat i l’aprenentatge.

Web/email:  www.motoformacio.com / motoformaciobcn@gmail.com

Ontranslation és la teva agència de comunicació multilingüe de confiança. Vols fer 
del teu negoci en aquesta nova etapa la millor experiència de la teva vida? Gràcies 
als nostres serveis de traducció web, interpretació i traducció jurada aconseguiràs 
eliminar totes les barreres i recórrer veloç el teu camí cap a l’èxit. 

Web/email:  www.ontranslation.es / hello@ontranslation.es   

LLIBRERIA JAIMES 

MOTOFORMACIÓ 

ONTRANSLATION  

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

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

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

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

RELOCATE CONSULTING 2000 ofereix un servei professional a multinacionals i 
particulars. Som experts en el trasllat de directius i altres col·lectius, entenem 
les necessitats de l’empresa i cuidem del benestar del seu personal, ajudant-los 
a instal·lar-se a la seva llar en el menor temps possible per maximitzar la seva 
disponibilitat laboral.

Web/email: www.relocateconsulting.com / help@relocateconsulting.com

PAGE PERSONNEL

PHYSIOTHERAPYBARCELONA & RUNNINGBARCELONA

RELOCATE CONSULTING 2000 
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Sagardoy Abogados és el despatx líder a Espanya en les àrees de dret del treball, 
seguretat social, pensions, mobilitat internacional i RH.

La pràctica jurídico-migratòria disposa actualment de quinze professionals 
multilingües, dedicats de forma exclusiva als procediments jurídico-migratoris 
d’adquisició de la nacionalitat espanyola.

A més, disposa de professionals experts en l’àrea laboral i fiscal.

Entre els principals clients del despatx hi ha particulars, inversors, pimes i 
multinacionals. 

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

Talent Search People és una consultoria internacional de selecció de personal, 
ubicada a Barcelona, Madrid i Lisboa. Som experts seleccionant perfils de: 
comercial i màrqueting, IT i ecommerce, native speakers, finances i legal, enginyeria 
i farmàcia.

El nostre departament de native speakers s’encarrega de gestionar perfils 
multilingües.

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

TBS Barcelona és el campus català del grup Toulouse Business School. Des de fa 
vint anys, ofereix un grau oficial i màsters en el sector dels negocis. Amb més de 50 
nacionalitats entre els seus estudiants, TBS Barcelona és un oasi multicultural, on 
les classes s’imparteixen en anglès o en espanyol. 

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

SAGARDOY ABOGADOS

TALENT SEARCH PEOPLE  

TBS BARCELONA

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

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

Assistència sanitària integral per a estrangers (turistes, expatriats i/o estudiants) i 
turisme sanitari internacional.

Atenció personalitzada i bilingüe. Intèrprets en anglès, francès, portuguès, rus, ale-
many, holandès i àrab. 

Visites ambulatòries d’emergència, visites concertades i hospitalitzacions. Equip 
mèdic en totes les especialitats amb metges de referència.

Facturació directa amb assegurances internacionals o de viatge.

Acords amb programes d’study abroad i universitats.

Atenció a pacients de l’àmbit diplomàtic, a ambaixades i a pacients VIP.

Web/email: www.csf.com.es / Jose.Blanco@tcassistance.com

TripMedic ofereix visites mèdiques multilingües a Barcelona capital, quan i on 
l’expatriat ho desitgi.

Cobrim dermatologia, pediatria, ortopèdia, ginecologia, odontologia, oftalmologia i 
assegurem visites el mateix dia per a medicina general.

Truqui’ns al 931 842 166; en tres minuts, nosaltres organitzem la visita per 
l’especialitat que necessiti a la consulta del nostre metge més proper o a casa seva.

Web/email:  www.tripmedic.com / olivier.marques@tripmedic.com

THE SPECTRUM IFA GROUP 

TOURIST CARE ASSISTANCE 

TRIPMEDIC 
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Barcelona Turisme i la Diputació de Barcelona tenen com a objectiu promocionar 
Barcelona, ciutat i província, com a destinació turística. Barcelona Turisme crea, 
gestiona i comercialitza productes turístics pensats per facilitar la visita a la ciutat. 
No obstant això, Barcelona és molt més. El territori que rodeja Barcelona permet 
descobrir i viure noves experiències relacionades amb la naturalesa, l’enologia, el 
golf i la cultura, entre d’altres. 

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

Som una plataforma informativa amb l’objectiu de facilitar suport integral a 
empreses i professionals que vulguin començar l’activitat en un nou destí. Els 
ajudem en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat internacional.

Fiscalitat, visats, cobertura mèdica, selecció de personal, retribució, legislació 
laboral al destí, cost de vida, cultura de negocis / treball.

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

Yoga One són dos estudis de ioga de Barcelona (YogaOne Tuset i YogaOne Mandri) 
que tenen com a objectiu apropar la pràctica del ioga a tothom.

A YogaOne es treballa des de dues vessants, el ioga per a tots adaptat a tot tipus de 
persones i la formació en ioga per a aquelles persones que vulguin profunditzar en 
un ioga més pròxim a la tradició.

Actualment, YogaOne disposa de 1000 m2 de superfície per practicar ioga, amb 
quatre sales perfectament equipades. Entre els dos centres, s’imparteixen més 
de 350 classes al mes de nivells i estils diferents (88 classes setmanals) que 
imparteixen 27 professors per a més de 1500 socis. Els professors de Yoga One 
tenen una experiència àmplia en l’ensenyament del ioga i han estat formats per 
alguns dels millors professors de l’Índia i dels Estats Units. 

Web/email:  yogaone.cat / info@dir.cat     

TURISME DE BARCELONA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

XPATRIA WORLD OPPORTUNITIES  

YOGAONE BY DIR 

A prop del nucli antic trobareu el Zoo de Barcelona, espai emblemàtic de la ciutat, on 
grans i petits poden veure de prop més de 2.000 animals de 315 espècies diferents. 
Al  Zoo hi trobareu tot el necessari per gaudir d’un gran dia. 

I al punt més alt de Barcelona gaudireu del Tibidabo, un parc d’atraccions centenari, 
renovat i modern. Amb trenta originals atraccions com ara la roda de fira i la 
muntanya russa i amb espectacles com ara el terrorífic Hotel Krüeger i els titelles 
al Marionetarium.

Web/email: www.zoobarcelona.cat / www.tibidabo.cat / atclientbsm@bsma.cat

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

Web/email:  www.asbarcelona.com / admissions@asbarcelona.com 

Escola internacional a Barcelona que ofereix el programa educatiu internacional 
i estatunidenc per a alumnes de 3 a 18 anys. La llengua vehicular és l’anglès i l’es-
cola ofereix el diploma de batxillerat internacional (IBDP), el diploma de batxillerat 
estatunidenc i el diploma de batxillerat espanyol. Es realitza una instrucció dife-
renciada i amb classes reduïdes. Els alumnes de la BFIS reben ofertes d’admissió 
a algunes de les millors universitats del món. Hi ha una forta col·laboració entre la 
llar i l’escola gràcies a una comunitat internacional involucrada que representa més 
de 45 nacionalitats diferents.

Web/email: www.bfischool.org / info@bfischool.org

ZOO DE BARCELONA I PARC D’ATRACCIONS TIBIDADO 

SHOWROOM EDUCATIU  
ESCOLES  

INTERNACIONALS

BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL  

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

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

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

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

   
Oferta educativa:

• Llar d’infants (a partir de 4 mesos)
• Educació infantil
• Primària
• Secundària
• Batxillerat nacional
• Batxillerat internacional

Web/email:  www.hamelinlaie.com / secretaria@escolessas.com p

ES INTERNATIONAL SCHOOL

HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL SCHOOL  

Característiques:

• Multilingüisme
• Atenció personal
• Educació emocional i en valors

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA  
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El Liceu Francès de Barcelona (LFB) és gestionat directament per l’Agència per 
l’Ensenyament Francès a l’Estranger (A.E.F.E.).
Els ensenyaments impartits estan homologats pel Ministeri d’Educació Nacional 
francès i van des de l’educació infantil (preescolar) fins al baccalauréat (batxillerat). 
L’LFB està reconegut i autoritzat pel Govern espanyol.
El projecte del centre es basa en valors compartits en una societat democràtica: 
respecte al proïsme, autonomia, responsabilitat, confiança, integració de les 
diferències, laïcisme, solidaritat, equitat i tolerància.

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

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

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

Oak House School és una escola britànica que segueix el National Curriculum. Les 
classes són impartides en anglès per professors nadius. Al Year 2 (1r de primària) 
s’introdueixen el castellà i el català. A secundària és oficialment una escola catalana 
que segueix un model trilingüe, en què la meitat de les assignatures s’imparteixen 
en anglès. A més, s’incorpora una quarta llengua (francès o alemany). A 3r i 4t d’ESO 
es prepara també els alumnes per als exàmens IGCSE de Cambridge, cosa que els 
obre les portes a universitats de parla anglesa.

A l’última etapa, els nostres alumnes opten per seguir el model nacional de 
batxillerat o cursar l’International Baccalaureate, que s’imparteix en anglès.

Oak House School forma part del projecte Eco Schools i és una escola compromesa 
socialment que realitza múltiples accions solidàries al llarg del curs amb ONG 
locals i internacionals.

Web/email:  www.oakhouseschool.com / admisiones@oakhouseschool.com

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL  

OAK HOUSE SCHOOL 

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

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

A només 35 minuts de Barcelona trobem SEK Catalunya International School, 
l’única escola de Catalunya que ofereix els tres programes IB. Aquesta escola 
multilingüe en anglès, castellà i català, ofereix als seus alumnes unes instal·lacions 
immillorables on desenvolupar totes les àrees del currículum, des dels 4 mesos fins 
als 18 anys.

Web/email: www.sekcatalunya.es / admisiones-catalunya@sek.es

St. Peter’s School Barcelona ofereix educació independent: a través d’un currículum 
propi, els nostres alumnes (de 18 mesos a 18 anys) es preparen per enfrontar-se 
als reptes que s’aniran trobant al llarg de la seva vida. Un programa d’exàmens 
internacionals de Cambridge complet els garanteix l’accés a universitats nacionals 
i internacionals, completant un dossier d’aprenentatge que combina cinc idiomes 
(anglès, castellà, català, francès i alemany); habilitats i coneixements científics, 
tecnològics, humanístics i de comunicació, i un programa de desenvolupament 
personal l’objectiu del qual és que els nostres estudiants puguin arribar a ser 
ciutadans crítics i de mentalitat oberta, preparats per viure, estudiar i treballar on 
vulguin.

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

ST. PETER’S SCHOOL

L’ESCOLA ITALIANA  

SEK CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL 

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 
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ISCAT, The International School of Catalunya, ofereix el pla d’estudis britànic 
(National Curriculum) per a alumnes de 3 a 18 anys, amb el català i l’espanyol 
integrats al programa educatiu i el francès com a idioma estranger.

La nostra missió és oferir un ambient segur, enriquidor i multicultural en què 
s’optimitzi el desenvolupament intel·lectual, físic, emocional i creatiu de cada 
alumne, de forma que es respecti l’idioma, la cultura i la creativitat de cadascú.

L’escola es troba a La Garriga, a només 35 minuts del centre de Barcelona, amb 
servei de transport escolar i una única línia per aula (màx. 18 alumnes).

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

ASSOCIACIÓ CULTURAL “CASA DE RÚSSIA A CATALUNYA”

Des del 2010, l’associació Casa Rússia a Catalunya té com a objectiu principal 
l’expansió i reforç dels llaços culturals entre Espanya, Catalunya, Rússia i el món. 
Es promouen projectes conjunts amb organitzacions de la comunitat russa per tot 
el territori d’Espanya i organitza regularment trobades internacionals, concursos, 
festivals de música i dansa o exposicions amb la participació de molts artistes de 
diverses parts del món.

Una part significativa de la feina de l’Associació és la divulgació i l’intercanvi 
d’informació sobre la cultura russa i les seves tradicions, cosa que es realitza de 
diverses formes. 

Web/email: www.casarusa.cat  / info@casarusa.cat / artfestival@casarusa.cat

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

Web/email:  www.asodame.com / xusfuente@gmail.com

ASODAME - CLUB BPW BCN

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF CATALUNYA (ISCAT)

PUNTS
ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS

D’INFORMACIÓ

 I CLUBS SOCIALS

Barcelona Autrement és una associació que proposa activitats turístiques per als 
francòfons que volen descobrir la ciutat d’una manera diferent, en grups petits, 
passejant tant per zones turístiques com per barris desconeguts.

A més, amb Barcelona Autrement, la gent acabada d’arribar a Barcelona es pot reunir 
i començar a fer nous amics.

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

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

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

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

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

Som un club familiar de hockey herba, amb jugadors que van des dels 5 anys fins a 
la categoria de veterans.

Entrenem a les instal·lacions municipals del Pau Negre a Montjuïc i disputem les 
competicions de la Federació Catalana de Hockey.

Web/email:  www.cataloniahoqueiclub.com / cataloniahc@movistar.es

BARCELONA AUTREMENT

BWN: BARCELONA WOMEN’S NETWORK

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA A
N
N
I
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CATALÒNIA HOQUEI CLUB  
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AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
La Cambra d’Emprenedors i Empresaris s’ha constituït per ser l’eix vertebrador 
d’una nova generació i manera de treballar en el món de la cooperació i el 
creixement d’emprenedors i empresaris. Fem un acompanyament integral en el 
desenvolupament de projectes per part de professionals en actiu i amb experiència, 
fomentem l’acostament entre emprenedors i empresaris per donar sortida a les 
seves iniciatives i desenvolupem formació en àmbits específics.

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

Des del 1969, el Círculo Hispano-Belga manté vius l’esperit i les tradicions de la 
comunitat belga a Catalunya i fomenta l’amistat entre els seus membres.

Organitzem activitats molt variades per a totes les edats: festes tradicionals (Sant 
Nicolau, Pasqua), excursions, visites culturals, activitats esportives, trobades 
informals, etc.

També facilitem contactes i informació a les persones acabades d’arribar de Bèlgica 
per a una millor adaptació a Catalunya.

Acollim nous membres, belgues, espanyols, i d’altres nacionalitats, que vulguin 
incorporar-se al nostre grup.

Email:  circulohispanobelga@gmail.com

Centre esportiu i social amb més de cent anys d’història, amb una ubicació privilegiada 
davant de la platja de la Barceloneta. Amb un total de 24.000 m2 d’instal·lacions, 
ofereix una gran varietat d’activitats esportives indoor i outdoor per a tota la família.

Web/email: www.cnb.cat / cnb@cnb.es

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

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

CEEAC, CAMBRA D’EMPRENEDORS I EMPRESARIS  

CÍRCULO HISPANO-BELGA 

COWOCAT es presenta com una comunitat de comunitats, un networking-lab, obert 
a noves experiències i maneres de descobrir oportunitats i compartir coneixements.

Una manera diferent de veure el concepte coworking on, amb les bases de la 
col·laboració i la multiculturalitat, la comunitat estimuli i ofereixi coneixement, 
talent i innovació.

Web/email:  www.cowocat.cat / associacio@cowocat.cat

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

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

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

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

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

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

CLUB NATACIÓ BARCELONA   

CLUB SUIZO DE BARCELONA 

DINNERS THAT MATTER

INTERNATIONS

KREIS DEUTSCHSPRACHIGER FÜHRUNGSKRÄFTE

COWOCAT – ASSOCIACIÓ COWORKING DE CATALUNYA 

Dinners 
That 
Matter
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PWN Barcelona forma part d’una xarxa internacional d’unes 3.500 dones 
professionals. El nostre objectiu és promoure el progrés professional de les dones 
i la seva visibilitat al món laboral a través de la creació de xarxes, l’intercanvi 
d’experiències i la formació en lideratge. Per a dones internacionals que viuen o 
realitzen la seva activitat professional a Barcelona. 

Web/email:  www.pwnglobal.net/barcelona / members@pwnbarcelona.net

La Red Global MX es concep com una xarxa global interconnectada en què participa 
la comunitat migrant altament qualificada que viu a l’exterior i que permet 
l’articulació de projectes en benefici de Mèxic, amb l’objectiu final de contribuir 
al desenvolupament del país. El model d’organització de la Red es desenvolupa a 
través d’una Coordinació Global, Coordinacions Regionals i Capítols que determinen 
les seves pròpies metes i objectius. Els Capítols són grups amb identitat local que 
s’adhereixen a la missió de la Red Global MX.  

Web/email:  redtalentia.blogspot.com.es / talentia.info@gmail.com

La Union des Français de l’Étranger és una associació d’utilitat pública present a 
110 països a través de 180 representacions. Acompanya els francesos en tots els 
aspectes de la seva vida a l’estranger.

Des de la seva arribada en qüestions pràctiques i al llarg de tot l’any organitzant 
esdeveniments socials, culturals i esportius o amb serveis per trobar feina.

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

PROFESSIONAL WOMEN’S NETWORK (PWN) BARCELONA 

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

RED GLOBAL MX MEXICANOS CALIFICADOS 
EN EL EXTERIOR CAPÍTULO BARCELONA  




