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Barcelona és una ciutat de pau, de diàleg, 
oberta al món, valenta, creativa, moderna i 
amant de la seva diversitat. 

És també una ciutat amable, que vol acollir 
a tots aquells que arriben d’altres països i es 
decideixen a establir-se amb nosaltres. El 
nostre desig és facilitar l’arribada i la integració 
de totes les persones que volen fer seva 
Barcelona i per això cada any organitzem el Dia 
de la Comunitat Internacional com a punt de 
trobada. Perquè conviure és parlar, intercanviar 
experiències, tradicions i coneixements, oferim 
activitats diverses, tallers, propostes culturals, 
artístiques i espais per aprendre i gaudir. Tots 
junts.

Una ciutat no són els seus edificis, tampoc els 
seus carrers ni les seves places. Una ciutat 
és la seva gent, les persones que l’habiten, 
els que li donen vida. L’energia dels que hi van 
néixer, dels que van venir i es van quedar i dels 
que arriben cada dia. Això és el que ens fa créixer i ens fa més grans.

Som molts i molt diferents, però us animo a compartir, a participar i a mostrar tot 
allò que podem oferir per connectar, crear vincles i aconseguir entre tots i totes la 
Barcelona que volem, la nostra Barcelona.

Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

T’agrada Barcelona?
Assabenta’t de les últimes 
notícies internacionals i locals! 

• Accés il·limitat als articles tant al web com en l’app.
• Sigues el primer en assabentar-te! Edició diària des de les 0:30 am.
• Notícies, esports, cultura... directe a la teva safata d’entrada!
• Més de 1.000 avantantges exclusius amb la teva targeta del Club Vanguardia.

Subscriu-te ara! alta.lavanguardia.com/BICD_cat

-37%-15% -20€ 2x1

2 MESOS GRATIS
de subscripció
a La Vanguardia
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GUIA RÀPIDA DEL PROGRAMA

SALA LLOBREGAT
De 10:30 - 11:00 h

CÀPSULA: «COM FUNCIONA LA SANITAT A CA-
TALUNYA?», a càrrec de Turó Park Medical 
Center

De 11:15 - 11:45 h
CÀPSULA: «QUINES OFERTES DE FEINA HI HA A 
BARCELONA PER A EXPATS?», a càrrec de Page 
Personnel

De 12:00 - 12:45 h

TALLER: «CREUANT BARRERES CULTURALS: EL 
QUE HA DE SABER CADA EXPAT SOBRE LA VIDA A 
BARCELONA», a càrrec d’Eres Relocation

De 13:00 - 13:30 h
CÀPSULA: «OPCIONS EDUCATIVES PER A FAMÍ-
LIES INTERNACIONALS A BARCELONA», a càrrec 
de Barcelona International Schools Associa-
tion (BISA) 

De 13:45 - 14:15 h
CÀPSULA: «CLAUS PER A UN TRASLLAT INTER-
NACIONAL AMB ÈXIT EN FAMÍLIA», a càrrec de 
SIETAR Espanya

De 14:30 - 15:00 h
CÀPSULA: «TRADICIONS CATALANES VISTES 
PER UN EXPATRIAT», a càrrec de Barcelona 
Metropolitan

De 15:15 - 16:15 h
TAULA RODONA: «TALENT JOVE FEMENÍ: LA GE-
NERACIÓ Z», coordinada per l’Ajuntament de 
Barcelona

De 16:30 - 17:00 h
CÀPSULA: «BARCELONA ÉS MOLT MÉS! DESCOB-
REIX ELS LLOCS AMB ENCANT A PROP DE LA CIU-
TAT», a càrrec de la Diputació de Barcelona

De 17:15 - 17:45 h
CÀPSULA: «BARCELONA T’AJUDA A CREAR LA 
TEVA EMPRESA», a càrrec de Barcelona Activa

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

EN

SALA COLLSEROLA
De 10:30 - 11:00 h

CÀPSULA: «ETS AUTÒNOM/A? DESCOBREIX TOTS 
ELS RECURSOS PER FER UN SALT ENDAVANT», a 
càrrec de Barcelona Activa

De 11:15 - 11:45 h
CÀPSULA: «NÒMADES DIGITALS: ESPAIS OBERTS 
I EL SEU IMPACTE EN LES NOVES FORMES DE TRE-
BALLAR», a càrrec d’Spaces

De 12:00 - 12:30 h
CÀPSULA: «CONVENÇ MÉS I MILLOR AMB UN 
BON ELEVATOR PITCH», a càrrec de Barcelona 
Activa

De 12:45 - 13:45  h
TAULA RODONA: «JO TAMBÉ VAIG CANVIAR LA 
MEVA CIUTAT PER BARCELONA», moderada per 
aPortada Comunicació

De 14:00 - 14:30 h
CÀPSULA: «LES CLAUS PER A APRENDRE A DE-
MANAR I ACONSEGUIR ELS TEUS OBJECTIUS», a 
càrrec de Silvia Bueso

De 14:45 - 15:45 h
TALLER: «VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA EX-
PRÉS», a càrrec de Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona

De 16:00 - 16:30 h
CÀPSULA: «D’EXPATRIAT A EXPATRIAT: CO-
MENÇAR UNA NOVA VIDA EN UNA NOVA CIUTAT», 
a càrrec d’Expat Therapy Barcelona

De 16:45 - 17:45 h
TAULA RODONA: «TALENT FEMENÍ A BARCELO-
NA: EINES I RECURSOS», moderada per Barce-
lona Activa

EN

ES

EN

EN

EN

ENCAT

EN

ES

SALA BESÒS
De 10:30 - 11:15 h

TALLER: «RECERCA DE FEINA 360º», a càrrec de 
Barcelona Activa

De 11:30 - 12:00 h
CÀPSULA: «COMENÇAR A BARCELONA: ALGUNS 
CONSELLS FINANCERS I NO FINANCERS», a 
càrrec de Banc Sabadell

De 12:15 - 12:45 h
CÀPSULA: «VIURE A BARCELONA: LLOGUER O 
COMPRA?», a càrrec d’Atipika Barcelona -  
Lifestyle Properties 

De 13:00 - 14:00 h
TALLER: «VERMUT LINGÜÍSTIC», a càrrec del 
Centre de Normalització Lingüística de  
Barcelona

De 14:15 - 14:45 h
CÀPSULA: «QUÈ T’OFEREIX BARCELONA PER 
PORTAR UNA VIDA SALUDABLE?», a càrrec  
d’Ergo Office - Fortefis

De 15:00 - 15:30 h
CÀPSULA: «MARCA PERSONAL: APRÈN A CONS-
TRUIR-LA PER DIFERENCIAR-TE», a càrrec 
d’aPortada Comunicació

De 15:45 - 16:15 h
CÀPSULA: «INFORMACIÓ I RECOMANACIONS 
FISCALS PER A ESTRANGERS», a càrrec de 
KPMG

De 16:30 - 17:30 h
TAULA RODONA: «BARCELONA, CIUTAT D’OPOR-
TUNITATS EMPRESARIALS», moderada per les 
Cambres de Comerç Europees de Barcelona

17:45 - 18:15 h
CÀPSULA: «CONSELLS I TRÀMITS D’IMMIGRA-
CIÓ PER A PERSONES ACABADES D’ARRIBAR»,   
Balcells International Lawyers Group

EN

EN

EN

ENESCAT

EN

EN

EN

ES

EN

SALA MONTJUÏC
De 10:30 -11:15 h

TALLER: «ACABES D’ARRIBAR A BARCELONA? 
DISSENYA LA TEVA ESTRATÈGIA DE NETWOR-
KING», a càrrec de Barcelona Activa

De 11:30 - 12:00 h
TALLER: «SPEED NETWORKING INTERACTIU: 
CONNECTA AMB ALTRES PROFESSIONALS», di-
namitzat per Comeet

De 12:15 - 13:00 h
TALLER: «ACTIVA’T AL TEU ESPAI DE TREBALL: 
CORRECCIÓ POSTURAL I ESTIRAMENTS», a 
càrrec de Physiotherapy Barcelona

De 13:15 - 14:15 h
TALLER: «NETWORKING D’EMPRENEDORIA EN 
FEMENÍ», dinamitzat per Comeet

De 14:30 - 15:15 h
TALLER: «POSA’T A PROVA AMB EL JOC DE LA 
COMPETÈNCIA CULTURAL DE BARCELONA», a 
càrrec de SIETAR Espanya

De 15:30 - 16:30 h
TALLER: «NETWORKING LUDICOCREATIU», dina-
mitzada per Comeet

De 16:45 - 17:15 h
TALLER: «JUGA COM UN CERVELL! UNA EXPE-
RIÈNCIA DE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL», dina-
mitzat per Memory Kids

De 17:30 - 18:30 h
TALLER GASTRONÒMIC: «TAST DE CAVES D’AU-
TOR»

ES EN

EN

ENES

ENES

ENES

EN

ENES

Aterratge Personal

Activitats de Networking

Gaudir de Barcelona

Treballar i fer negocis

Activitats Lúdiques

ES
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GUIA RÀPIDA DEL PROGRAMA

ALTRES ESPAIS
De 10:00 - 10:15 h

TALLER: «ACONSEGUEIX LA TEVA SAMARRETA 
LINKED WITH BARCELONA!»
ESPAI: BENVINGUDA

De 10:30 - 11:30 h

TALLER: «IL·LUSIONS ÒPTIQUES», dinamitzat 
per Comeet
ESPAI: LUDOTECA

De 11:45 - 12:45 h

TALLER SOLIDARI: «REFUGART: PROJECTE 
EYE TO EYE», dinamitzat per Barcelona 
International Schools Association (BISA)
ESPAI: LUDOTECA

De 13:00 - 13:30 h

TALLER: «MASTERCLASS DE BOLLYWOOD», a 
càrrec de Centre Asana
ESPAI: JARDÍ DEL MUSEU

De 18:00 - 19:00 h

ACTUACIÓ MUSICAL: «CONCERT D’HAVANERES», 
a càrrec de Barca de Mitjana
ESPAI: JARDÍ DEL MUSEU

ES

EN

ES

EN

ES

TOT EL DIA
De 10:00 - 18:30 h

FOTOMATON: «FES-TE UNA FOTO I LINKA AMB 
BARCELONA» 
ESPAI:  PHOTOCALL

De 10:00 - 18:30 h

ACTIVITAT: «BUSQUES FEINA A BARCELONA?» a 
càrrec de Barcelona Activa                                                                     
ESPAI:  ESTAND AJUNTAMENT DE BARCELONA

De 10:00 - 18:30 h

TALLER: «POSA ARRELS I CREA CONTACTES», 
dinamitzat per Comeet
ESPAI:  ARBRES DE NETWORKING   

De 10:00 - 18:30 h

TALLER: «DIBUIXEM LA TEVA HISTÒRIA», a 
càrrec de Maria Calvet 
ESPAI: ÀGORA

De 10:00 - 18:30 h

ESPAI GASTRONÒMIC: «CAFETERIA I CUINES DEL 
MÓN», a càrrec de Melting Pot i Barcelona Picnic
ESPAI:  ÀGORA

De 10:00 - 18:30 h

LUDOTECA INFANTIL: «ESPAI DE JOCS 
INFANTILS», patrocinat per Barcelona 
International School Association (BISA)
ESPAI:  LUDOTECA

De 10:00 - 18:30 h

TALLER: «PINTA’T LA CARA» patrocinat per 
l’Ajuntament de Barcelona
ESPAI:  RACÓ INFANTIL

De 10:00 - 18:30 h

TALLER: «DIVERSIÓ SENSE LÍMITS AMB BRICKS 
LEGO», dinamitzat per Bricks 4 Kidz                                                                                 
ESPAI:  RACÓ INFANTIL

ENES

ENESCAT

ENESCAT

ENESCAT

ENESCAT

ENESCAT

ENES

ENESCAT

Aterratge Personal

Activitats de Networking

Gaudir de Barcelona

Treballar i fer negocis

Activitats Lúdiques

Activitats Infantils
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10:30 - 11:00 h
CÀPSULA: «COM FUNCIONA LA SANI-
TAT A CATALUNYA?», a càrrec de Turó 
Park Medical Center

PONENT: Dra. Madeleine Smit, CEO i  
ortodontista 

DESCRIPCIÓ: El model sanitari a Cata-
lunya és mixt i, en aquest sentit, combi-
na centres públics, concertats i privats. 
A més, per als que vulguin ampliar la 
seva cobertura, el sistema públic es 
completa amb una àmplia oferta de 
mútues i assegurances sanitàries pri-
vades. En aquesta càpsula s’explicaran 
detalladament els avantatges i diferèn-
cies del model sanitari públic i les as-
segurances privades perquè puguis 
escollir l’opció que s’adapta millora les 
teves necessitats.  

11:15 – 11:45 h
CÀPSULA: «QUINES OFERTES DE FEI-
NA HI HA A BARCELONA PER A EXPA-
TRIATS?», a càrrec de Page Personnel 

PONENT: Gizem Baykal, alt directiu

DESCRIPCIÓ: Quins són els perfils més 
demanats per les empreses a Barcelo-
na? Quins sectors busquen més talent 
internacional? En aquesta càpsula, 
descobriràs quina és l’oferta actual de 
feina a la ciutat per a perfils interna-
cionals, així com els millors consells per 
entrar al mercat laboral de Barcelona. 

EN

EN

12:00 – 12:45 h
TALLER: «CREUANT BARRERES CUL-
TURALS: EL QUE HA DE SABER CADA 
EXPATRIAT SOBRE LA VIDA A BARCE-
LONA», a càrrec d’Eres Relocation

PONENT: Laida Palacio, coach intercul-
tural

DESCRIPCIÓ: Segons un estudi de Har-
vard Business Review, l’habilitat més 
valuosa per al segle XXI és la capacitat 
de treballar en diferents cultures. Tot i 
això, les primeres setmanes vivint en 
un país estranger poden ser intenses 
i alhora desconcertants. Barcelona té 
un caràcter atractiu i magnètic, però la 
cultura i l’estil de vida també doten la 
ciutat d’una personalitat pròpia i parti-
cular. Descobreix alguns trucs i consells 
per treballar i viure a Barcelona i supe-
rar amb èxit el període d’adaptació!

13:00 – 13:30 h
CÀPSULA: «OPCIONS EDUCATIVES PER 
A FAMÍLIES INTERNACIONALS A BAR-
CELONA», a càrrec de Barcelona Inter-
national Schools Association (BISA)

PONENT: Jean-Bastien Urfels, director 
del Lycée Français de Gavà - Bon Soleil i 
president de BISA

DESCRIPCIÓ: Quina és la millor escola 
per als meus fills? Aquesta és segura-
ment una de les primeres preguntes 
que tots ens fem quan arribem a una 
ciutat nova des de l’estranger. Per po-

EN

EN

SALA LLOBREGAT

der-la contestar, necessitem claus per 
analitzar i interpretar el formidable 
ventall de possibilitats educatives que 
ofereix Barcelona per a les famílies in-
ternacionals, des d’escoles locals fins a 
internacionals, amb models de gestió, 
currículums i filosofies educatives que, 
tot i ser diferents, es complementen. 

13:45 – 14:15 h
CÀPSULA: «CLAUS PER A UN TRAS-
LLAT INTERNACIONAL D’ÈXIT AMB 
FAMÍLIA», a càrrec de SIETAR Espanya 
(Society for Intercultural Education, Tra-
ining and Research)

PONENT: Claudia Issa, coordinadora re-
gional de SIETAR Barcelona

DESCRIPCIÓ: Els trasllats internacio-
nals solen tenir un impacte important 
en el sistema familiar i en cada un dels 
seus membres. És freqüent sentir-se 
perdut, atabalat, angoixat o trist i tot 
això pot repercutir en l’equilibri familiar. 
En aquesta xerrada discutirem com fer 
front a aquests reptes amb èxit per sor-
tir enfortits després de l’experiència i 
amb més recursos personals i familiars.

14:30 – 15:00 h
CÀPSULA: «TRADICIONS CATALANES 
VISTES PER UN EXPATRIAT», a càrrec 
de Barcelona Metropolitan

PONENT: Adina Rose Levin, col.laboradora

DESCRIPCIÓ: Vius a Barcelona i et vols 
amarar de la cultura local? Coneixes 
les principals festes i tradicions cata-
lanes? Des de la sardana, els castells, 

EN

EN

les cercaviles de gegants i capgrossos, 
les calçotades o el tió. I entre les festes 
més tradicionals destaquen Sant Jor-
di, la nit de Sant Joan o la castanyada. 
Deixa’t sorprendre pels principals cos-
tums per gaudir com un català més!

15:15 – 16:15 h
TAULA RODONA: «TALENT JOVE FEME-
NÍ: LA GENERACIÓ Z», coordinada per 
l’Ajuntament de Barcelona

MODERA: Helle Kettner, periodista

PARTICIPANTS:

• Marta Botet, booktuber

• Jordina Torrents, científica i pre-
mi Google Women Techmakers 
2017

• Isabella Renirie, psicòloga i coach 
de noies adolescents

DESCRIPCIÓ: Les participants d’aques-
ta taula rodona tenen diverses coses 
en comú: són dones, viuen a Barcelona 
i formen part de la generació Z (joves 
d’entre dotze i vint-i-sis anys). Aquesta 
és la primera generació que ha nascut 
després d’Internet. La tecnologia for-
ma part de la seva quotidianitat i això 
ha canviat la manera que tenen de co-
municar-se, divertir-se i treballar. Les 
WomenZ es caracteritzen per voler 
emprendre el seu propi projecte, per 
ser caçadores d’experiències i autodi-
dactes. A què es dediquen a Barcelona? 
Quins són els seus interessos? Com s’ha 
de transformar la societat per donar 

EN
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cabuda a aquesta nova generació? Com 
s’estan adaptant les empreses a Barce-
lona per acollir nous talents femenins?

16:30  – 17:00 h
CÀPSULA: «BARCELONA ÉS MOLT MÉS! 
DESCOBREIX ELS LLOCS AMB ENCANT 
A PROP DE LA CIUTAT», a càrrec de Di-
putació de Barcelona

PONENT: Olga Sancho, directora de Pro-
moció Turística Internacional

DESCRIPCIÓ: La província de Barcelo-
na té més de 100 quilòmetres de costa, 
múltiples racons de somni, atractius 
turístics per a tots els gustos i una àm-
plia oferta d’actes i activitats per a totes 
les edats. Les platges del Garraf, els po-
bles pesquers del Maresme, les vinyes 
i bodegues del Penedès, les muntanyes 
del Montseny o les planes d’Osona són 
escenaris idíl·lics que has de conèixer. A 
més, la zona organitza diverses festes 
tradicionals com la Patum de Berga o el 
concurs anual de castells a Vilafranca 
del Penedès. Descobreix les experièn-
cies més autèntiques a menys d’una 
hora de la ciutat!

EN

17:15  – 17:45 h
CÀPSULA: «BARCELONA T’AJUDA A 
CREAR LA TEVA EMPRESA», a càrrec 
de Barcelona Activa 

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

DESCRIPCIÓ: Si estàs pensant iniciar 
una nova etapa professional i muntar 
el teu propi negoci a Barcelona, t’inte-
ressarà saber que Barcelona Activa té 
programes i activitats que t’ajudaran en 
tot el procés, des de la idea de negoci 
fins a la creació de la teva empresa. En 
aquesta càpsula t’expliquem totes les 
opcions i farem un repàs de tots els fac-
tors clau que s’han de tenir en compte 
per emprendre un negoci.

EN

SALA BESÒS

10:30 - 11:15 h
TALLER: «RECERCA DE FEINA 360º», a 
càrrec de Barcelona Activa

PONENT: Joana Sanz, orientadora pro-
fessional

DESCRIPCIÓ: Busques feina? Saps per 
on començar? En aquesta xerrada es 
parlarà dels punts clau que cal tre-
ballar quan es busquen oportunitats 
professionals a Barcelona. S’explicaran 
recursos molt útils i de gran qualitat 
que Barcelona Activa posa al servei de 
la ciutadania sense cost per als seus 
usuaris.

11:30 – 12:00 h
CÀPSULA: «COMENÇAR A BARCELO-
NA: ALGUNS CONSELLS FINANCERS 
I NO FINANCERS», a càrrec de Banc  
Sabadell

PONENT: Mireia Lafoz, directora de 
clients internacionals

DESCRIPCIÓ: Has vingut a viure a Bar-
celona? És Barcelona el destí del teu 
nou futur professional? Quins aspectes 
financers i no financers has de tenir 
en compte en aquesta nova etapa? En 
aquesta càpsula et donarem a conèixer, 
a través d’experiències reals, els passos 
a seguir per a establir-se a la ciutat i 
gaudir-ne. Descobreix tota la informa-
ció útil i pràctica que et servirà de guia 
per al teu aterratge!

EN

EN

12:15 – 12:45 h
CÀPSULA: «VIURE A BARCELONA: LLO-
GUER O COMPRA?», a càrrec d’Atipika 
Barcelona - Lifestyle Properties 

PONENT: Renzo Riva, gerent i propietari

DESCRIPCIÓ: Acabes d’arribar a Barce-
lona i busques un lloc on viure? Saps 
quina és la situació del sector immo-
biliari a la ciutat? En aquesta càpsula 
es farà una radiografia del mercat per 
saber quin és el seu estat actual i les 
previsions de futur. A més, es farà una 
comparativa entre la compravenda i el 
lloguer i s’explicaran les possibilitats 
d’inversió perquè el procés que escullis 
sigui més fàcil. 

  13:00 - 14:00 h
TALLER: «VERMUT LINGÜÍSTIC», a 
càrrec del Centre de Normalització Lin-
güística de Barcelona (CNL)

PONENTS: Emma Navó i Judit Riart, 
Tècniques de Normalització Lingüistica 

DESCRIPCIÓ: Saps que a Barcelona es 
parlen 300 llengües diferents? En una 
ciutat multilingüe, quin és el paper de la 
llengua catalana? En aquest taller par-
larem de la incorporació del català com 
a valor afegit per a la vida quotidiana i 
professional, mentre practiquem una 
de les tradicions més arrelades a la ciu-
tat: el vermut!

EN

ENCAT ES
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14:15 - 14:45 h
CÀPSULA: «QUÈ T’OFEREIX BARCELO-
NA PER PORTAR UNA VIDA SALUDA-
BLE?», a càrrec d’Ergo Office - Fortefis 

PONENT: Schahin Fotouri, cofundador y 
fisioterapeuta

DESCRIPCIÓ: Els canvis que suposen una 
mudança a un altre país poden crear una 
vulnerabilitat especial durant el primer 
any i això es pot reflectir al nostre cos i al 
nostre estat anímic. Com podem acon-
seguir i mantenir una vida saludable a 
Barcelona? Barcelona està envoltada 
d’un entorn privilegiat i ofereix múltiples 
espais per a practicar esport a l’aire lliu-
re, llocs per nedar o meditar a les platges 
de la ciutat, córrer pel passeig marítim o, 
si ets més de muntanya, per Collserola. 
Barcelona també ofereix un gran ventall 
de possibilitats pel que fa a alimentació 
saludable, i encapçala moviments com 
el comfort food o l’slow food. Vols posar 
a to la teva salut? Vine a descobrir com 
pots estar bé «física-ment» a Barcelona!

15:00 – 15:30 h
CÀPSULA: «MARCA PERSONAL: APRÈN 
A CONSTRUIR-LA PER DIFEREN-
CIAR-TE», a càrrec d’aPortada Comu-
nicació

PONENT: Cristina Salvador, directora 
d’aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓ: Vols augmentar la teva in-
fluència en l’àmbit professional? Cada 
persona és una marca. Com t’agradaria 

EN

EN

que fos la teva? La planificació i l’es-
tratègia personal són claus per buscar 
feina, per emprendre o per detectar 
noves oportunitats. Coneix els princi-
pals passos i estratègies per començar 
a dissenyar la teva pròpia marca, dife-
renciar-te de la resta i augmentar el teu 
valor.

15:45 – 16:15 h
CÀPSULA: «INFORMACIÓ I RECOMANA-
CIONS FISCALS PER A ESTRANGERS», 
a càrrec de KPMG

PONENT: Fina Tàrrech i Sergio Gonzá-
lez-Anta, departament de People Services

DESCRIPCIÓ: Tenir coneixements bàsics 
sobre fiscalitat a Espanya és essencial 
per poder planificar, aprofitar règims 
fiscals favorables i gestionar el com-
pliment de les obligacions fiscals. En 
aquesta càpsula es tractarà el concep-
te de residència fiscal i es presentaran 
recomanacions sobre bones pràctiques 
per evitar riscos fiscals. 

16:30 –17:30 h
TAULA RODONA: «BARCELONA, CIUTAT 
D’OPORTUNITATS EMPRESARIALS», 
moderada per les Cambres de Comerç 
Europees de Barcelona

MODERADOR: Philippe Saman, director 
de la Cambra de Comerç Francesa de 
Barcelona

PARTICIPANTS:

• Cecilia Westerberg, jurista a Zafo 
Law (Dinamarca i Suècia)

EN
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• Christophe Lapotre, director ge-
neral de Celio España (França)

• Laura Byrne, directora general 
d’Appco Group (Gran Bretanya)

• Paola Vitali, directora Departa-
ment Mercantil i Societari de 
Giambrone Studio Legale (Itàlia)

DESCRIPCIÓ: Vols enriquir la teva xarxa 
de contactes a Barcelona per a l’inter-
canvi professional i personal? Saps per 
on començar? A quines trobades has 
d’anar? En aquesta taula rodona, qua-
tre professionals de diferents àmbits i 
diferents països europeus intercanvia-
ran els seus punts de vista sobre qui-
na és la millor manera d’integrar-se a 
l’ecosistema empresarial de Barcelona. 

17:45 – 18:15 h
CÀPSULA: «CONSELLS I TRÀMITS D’IM-
MIGRACIÓ PER A PERSONES ACABA-
DES D’ARRIBAR», a càrrec de Balcells 
International Lawyers Group

PONENT: Cristian Balcells, CEO Balcells 
Group

DESCRIPCIÓ: En aquesta càpsula, ens 
centrarem en tots els temes legals que 
cal considerar quan et trasllades a Bar-
celona, especialment en relació amb 
els tràmits d’immigració. Es farà un 
repàs pràctic de les polítiques d’immi-
gració del país, explicant les novetats 
legislatives que permeten facilitar l’ob-
tenció del permís de residència i treball 
en alguns casos. 

EN

SALA COLLSEROLA

10:30 - 11:00 h
CÀPSULA: «ETS AUTÒNOM/A? DESCO-
BREIX TOTS ELS RECURSOS PER FER 
UN SALT ENDAVANT», a càrrec de Bar-
celona Activa

PONENT: Olaya Martínez, responsable de 
Serveis a les Empreses de Barcelona Activa

DESCRIPCIÓ: Desenvolupes una activi-
tat professional? Ets un empresari/ària 
autònom/a o freelance? Vine a aques-
ta sessió per conèixer els serveis que 
t’ofereix Barcelona Activa. Podràs sa-
ber com constituir-te i fer els tràmits 

EN per donar-te d’alta. Si ho necessites, 
podràs repensar i donar la volta al teu 
negoci amb una anàlisi a fons i asses-
sorament estratègic. T’oferim formació 
específica i també el servei de cerca 
de finançament, ajuda a la selecció de 
personal i informació sobre les subven-
cions disponibles.

11:15 – 11:45 h
CÀPSULA: «NÒMADES DIGITALS: ES-
PAIS OBERTS I EL SEU IMPACTE EN 
LES NOVES FORMES DE TREBALLAR», 
a càrrec d’Spaces

ES
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PONENT: Phillippe Jiménez, director 
nacional per a Espanya

DESCRIPCIÓ: El nostre model de treball 
està subjecte a un canvi estructural 
degut a les noves tecnologies, la digi-
talització de l’economia, l’explosió dels 
emprenedors o l’arribada en massa 
de la generació millennial, que rebutja 
l’espai de treball tradicional i els can-
vis culturals en la gestió dels equips. 
Com conceben els treballadors i em-
prenedors els seus espais de treball 
actualment? Com s’estan adaptant les 
empreses a Barcelona? Descobreix qui-
nes seran les noves formes de treballar 
i com són els nous espais a Barcelona.

12:00 – 12:30 h
CÀPSULA: «CONVENÇ MÉS I MILLOR 
AMB UN BON ELEVATOR PITCH», a 
càrrec de Barcelona Activa

PONENT: Joana Sanz, orientadora pro-
fessional

DESCRIPCIÓ: Saps com explicar un pro-
jecte o el teu propi perfil professional de 
manera sintètica i atractiva? T’agrada-
ria cridar l’atenció de potencials clients 
o responsables de selecció de personal 
des del primer moment? En aquesta 
càpsula explicarem de manera essen-
cial els punts imprescindibles que has 
de tenir en compte a l’hora de crear el 
teu discurs i poder fomentar oportuni-
tats professionals. 

EN

12:45 – 13:45 h
TAULA RODONA: «JO TAMBÉ VAIG 
CANVIAR LA MEVA CIUTAT PER BAR-
CELONA», moderada per aPortada Co-
municació

MODERADORA: Cristina Salvador, direc-
tora d’aPortada Comunicació

PARTICIPANTS:

• Burcu Tunçer (Turquia): Respon-
sable al Centre d’Activitats Regio-
nals per al Consum i la Producció 
Sostenible (SCP/RAC)

• Emma Grenham (Regne Unit): 
Fundadora de Kids in Barcelona

• Mamadou Korka Diallo (Guinea- 
Conakry): Desenvolupador de 
software

• Scott Mackin (Estats Units): Fun-
dador de Barcinno Media

DESCRIPCIÓ: En aquesta taula rodona, 
els amfitrions i les amfitriones del BICD 
2018 compartiran experiències sobre 
com va ser la seva arribada a Barcelo-
na. A més, proporcionaran consells a les 
persones que s’acaben d’instal·lar a la 
ciutat i explicaran les claus que cal tenir 
en compte per a incorporar-se al món 
laboral. Un espai que servirà per donar 
la benvinguda a totes aquelles perso-
nes que acaben d’aterrar a Barcelona 
i compartir els millors consells per a 
adaptar-se ràpidament a la nova ciutat.  

EN 14:00 – 14:30 h
CÀPSULA: «LES CLAUS PER A APREN-
DRE A DEMANAR I ACONSEGUIR ELS 
TEUS OBJECTIUS», a càrrec de Silvia 
Bueso

PONENT: Silvia Bueso, conferenciant, 
formadora i coach, experta en «L’art de 
demanar».

DESCRIPCIÓ: Quan arribes a una nova 
ciutat, una de les accions que acostu-
mes a fer és demanar: demanar infor-
mació, demanar ajuda, aclarir dubtes... 
Si t’incomoda o et fa vergonya demanar, 
ets a la xerrada adequada. Demanar no 
és agredir ni molestar ningú. En aques-
ta càpsula aprendràs que demanar és 
servir als altres per també servir als 
teus propis propòsits i aconseguir els 
teus objectius. Vine a practicar i co-
mençaràs a aconseguir el que vulguis!

14:45 – 15:45 h
TALLER: «VOLUNTARIAT PER LA LLEN-
GUA EXPRÉS», a càrrec de Centre de Nor-
malització Lingüística (CNL) de Barcelona

PONENT: Marcel Pellejà, responsable 
de Voluntariat per la Llengua al CNL de 
Barcelona

DESCRIPCIÓ: T’agradaria participar en 
un speed dating lingüístic? Saps par-
lar una mica la llengua catalana? Vols 
practicar i guanyar fluïdesa? Anima’t a 
conversar en català amb els volunta-
ris que participen en aquest programa 
d’èxit. 

EN

ENCAT

16:00 – 16:30 h
CÀPSULA: «D’EXPATRIAT A EXPATRIAT: 
COMENÇAR UNA NOVA VIDA EN UNA 
NOVA CIUTAT», a càrrec d’Expat Thera-
py Barcelona

PONENT: Isabel Soler, psicoterapeuta 
especialista en Trauma

DESCRIPCIÓ: Saps quins són els avan-
tatges de començar a una nova ciutat? 
Saps com aconseguir que una mudança 
sigui beneficiosa tant en l’àmbit profes-
sional com en el personal? Quins objec-
tius t’has proposat per a aquesta nova 
etapa? Quins ajustos suposa per al teu 
dia a dia? En aquesta càpsula s’explo-
raran les múltiples facetes de l’expe-
riència de ser un expatriat a Barcelona. 
D’expatriat a expatriat, es parlarà de 
com transformar les pors, la soledat o 
la incertesa en una cosa positiva i cons-
tructiva per a evolucionar en tots els 
sentits.

Durant aquesta càpsula s’utilitzarà la 
innovadora tècnica del Graphic Recor-
ding per plasmar les idees principals 
amb dibuixos i paraules en un pòster de 
gran format. 

16:45– 17:45 h
TAULA RODONA: «TALENT FEMENÍ A 
BARCELONA: EINES I RECURSOS», mo-
derada per Barcelona Activa

PONENT: María José Blanco, responsa-
ble de Programes d’Emprenedoria

EN

ES
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PARTICIPANTS:

• Anna Mercadé, presidenta de 
l’Associació 50a50

• Cris Kristofits, representant de 
Professional Women’s Network 
Barcelona

• Isabel Martínez-Cosentino, funda-
dora de Cross Cultural Solutions

• Silvia Sabrià, fundadora de Tick 
Translations

SALA MONTJUÏC

DESCRIPCIÓ: Què necessiten les dones 
professionals per a assegurar l’èxit del 
seu projecte? Les ponents parlaran del 
talent a la ciutat des de dues perspec-
tives diferents i complementàries: dues 
dones que lideren empreses amb un alt 
component d’internacionalització i dues 
dones que representen entitats que 
treballen per crear xarxes que ajuden i 
visibilitzen el talent de les dones profes-
sionals a Barcelona.

10:30 - 11:15 h
TALLER: «ACABES D’ARRIBAR A BAR-
CELONA? DISEÑA LA TEVA ESTRATÈ-
GIA DE NETWORKING», a càrrec de 
Barcelona Activa

PONENT: Rosaura Alastruey, formadora 
en networking professional

DESCRIPCIÓ: Barcelona és una ciutat 
plena de possibilitats i oportunitats 
fantàstiques… per això ets aquí! Però, 
si no et coneixen, no existeixes. I, per 
fer-ho, has de crear la teva pròpia xar-
xa, establir sinergies i practicar el ne-
tworking professional. Vols començar a 
dissenyar la teva estratègia des d’ara 
mateix? No et perdis aquest taller dinà-
mic i participatiu on aprendràs com fer-
ho de manera sòlida i divertida!

ES 11:30 – 12:00 h
TALLER: «SPEED NETWORKING: CON-
NECTA AMB ALTRES PROFESSIO-
NALS», dinamitzat per Comeet

DESCRIPCIÓ: Vols connectar amb altres 
professionals a la ciutat? Vols fer nous 
contactes? Tens 30 segons per a expli-
car el teu projecte o els teus actius de la 
manera més creativa i eficaç possible, 
i així conèixer altres persones amb qui 
poder crear xarxa per a futures col·la-
boracions. Afegeix-te al repte!

12:15 - 13:00 h
TALLER: «ACTIVA’T AL TEU ESPAI DE 
TREBALL: CORRECCIÓ POSTURAL I ES-
TIRAMENTS», a càrrec de Physiothera-
py Barcelona

ENES

EN

PONENT: Koen Willems, fisioterapeuta, 
entrenador i coach

DESCRIPCIÓ: Vivim en un moment on la 
feina cada vegada és més sedentària i 
estressant. Això afecta la nostra salut 
i es manifesta amb dolors musculars, 
mal de cap, sobrepès o problemes per 
dormir. Vols millorar i prevenir els pro-
blemes de salut? És possible moure’s 
sense sortir de l’oficina! En aquest taller 
farem una rutina d’estiraments i exerci-
cis per fer al teu lloc de treball.

13:15 - 14:15 h
TALLER: «NETWORKING D’EMPRENEDO-
RIA EN FEMENÍ», dinamitzat per Comeet

DESCRIPCIÓ: T’interessen els projectes 
en clau femenina? Vols conèixer dones 
amb iniciativa emprenedora i expe-
riències de lideratge? Vine a intercan-
viar punts de vista, reptes i vivències 
en aquest networking creatiu que hem 
preparat per a tu per reforçar l’empode-
rament i reconeixement. Segur que et 
permetrà enriquir el teu projecte i, al-
hora, crear ponts i sinergies profitoses. 

14:30 - 15:15 h
TALLER: «POSA’T A PROVA AMB EL JOC 
DE LA COMPETÈNCIA CULTURAL DE 
BARCELONA», a càrrec de SIETAR Es-
paña (Society for Intercultural Educa-
tion, Training and Research)

DESCRIPCIÓ: Una de les claus per 
adaptar-se millor a una nova ciutat és 
entendre el que és invisible: els valors, 

ENES

ENES

les creences, els rituals i els costums 
culturals. En aquest taller jugarem amb 
diversophy® Barcelona, un joc dissen-
yat específicament per aprofundir en 
aquesta comprensió i ajudar-te a in-
tegrar-te de la millor manera possible. 
Guanyaràs coneixements i desenvolu-
paràs la teva competència intercultural, 
i alhora et divertiràs i ampliaràs la teva 
xarxa de contactes. 

15:30 - 16:30 h
TALLER: «NETWORKING LUDICOCREA-
TIU», dinamitzada per Comeet

DESCRIPCIÓ: Experimenta una nova for-
ma de networking divertit i dinàmic, on 
mitjançant propostes ludicocreatives, 
et convidarem a plantejar-te nous rep-
tes i a connectar ràpidament amb altres 
persones amb els teus interessos. Por-
ta el teu bon humor i a trebajugar!

16:45 – 17:15 h
TALLER: «JUGA COM UN CERVELL! EX-
PERIÈNCIA D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFI-
CIAL», dinamitzat per Memory Kids

DESCRIPCIÓ: Què en saps del compor-
tament de les xarxes d’intel·ligència ar-
tificial? Com es comporten les neurones 
del cervell humà? Com aprenen les mà-
quines? Què ens diferencia del cervell 
electrònic? En aquest taller jugarem a 
processar informació en equip fins a 
resoldre l’enigma. T’hi atreveixes? Acti-
vitat per a tots els públics

ENES

EN
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ALTRES ACTIVITATS

10:00 - 10:15 h
«ACONSEGUEIX LA TEVA SAMARRETA 
“LINKED WITH BARCELONA”!» 

ESPAI: BENVINGUDA

DESCRIPCIÓ: Per celebrar la 5a edició 
del Barcelona International Commu-
nity Day hem dissenyat una samarreta 
en exclusiva per als primers 200 visi-
tants. Sigues dels primers en arribar i 
obtindràs una samarreta «Linked with 
Barcelona» que hem dissenyat espe-
cialment per a l’ocasió!

10:30 - 11:30 h
TALLER: «IL·LUSIONS ÒPTIQUES», di-
namitzat per Comeet

ESPAI: LUDOTECA

DESCRIPCIÓ: En aquest taller res no és 
el que sembla. Els objectes són dife-
rents segons com es mirin. Crea els teus 

ES

EN

propis dibuixos i veuràs com, al mou-
re’ls, cobren vida. Endinsa’t en el món 
de les il·lusions òptiques i els efectes 
visuals, on els ulls confonen amb imat-
ges impossibles!

11:45 – 12:45 h
TALLER SOLIDARI: «REFUGART: PRO-
YECTO “EYE TO EYE”», dinamitzat per 
Barcelona International Schools Asso-
ciation (BISA)

ESPAI: LUDOTECA

DESCRIPCIÓ: RefugArt és un programa 
liderat per estudiants per crear cons-
ciència i recaptar fons per als refugiats 
a través de l’art. El va impulsar l’artista 
Ana Cid als camps de refugiats de Grè-
cia. Mentre visitava els campaments, 
l’Ana va començar un taller amb nens, 
en el qual pintaven ulls en roques pe-
tites. Els estudiants de BISA s’han unit 

EN

17:30 – 18:30 h
TALLER GASTRONÒMIC: «TAST DE  
CAVES D’AUTOR»

DESCRIPCIÓ: El cava és la beguda es-
trella dels catalans sempre present en 
qualsevol celebració. En aquest tast 

ENES aprendrem coses sobre el món del cava 
i la producció d’aquests vins espumo-
sos de gran tradició. Descobrirem els 
matisos, detalls i característiques de 
quatre caves artesans, des dels més 
tradicionals fins als més atrevits. Vens 
a brindar? Activitat amb aforament  
limitat

a aquesta iniciativa i junts han pintat 
més de 1.000 pedres que s’han venut en 
esdeveniments i botigues de Barcelona. 
Tot el que es recapta es dona a ACNUR 
(l’agència de l’ONU per als Refugiats) i A 
Drop in the Ocean. Contribueix al pro-
jecte i crea les teves petites obres d’art!

13:00 - 13:30 h
TALLER: «MASTERCLASS DE BO-
LLYWOOD», a càrrec del Centre Asana

ESPAI: JARDÍ DEL MUSEU

DESCRIPCIÓ: Vine a ballar al ritme de 
la cultura popular de l’Índia! Alegre, 
dinàmica i acolorida, aquesta dansa té 
el seu origen en les pel·lícules amb es-
cenes musicals i representa històries, 
generalment d’amor. Les seves curioses 
coreografies, vestuaris, ritmes i colors 
fan que el Bollywood sigui un veritable 
festival per als sentits.

18:00 - 19:00 h
ACTUACIÓ MUSICAL: «CONCERT D’HA-
VANERES», a càrrec de Barca de Mit-
jana

ESPAI: JARDÍ DEL MUSEU

DESCRIPCIÓ: Des de mitjans del segle 
XVIII i durant el XIX molts catalans van 
marxar a les Amèriques; van emigrar 
a Cuba i van entrar en contacte amb la 
seva cultura. Quan van tornar, els emi-
grants catalans retornats, molts d’ells 
mariners, sentien nostàlgia i van co-
mençar a cantar havaneres per recordar 

EN
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aquella terra caribenya. Aquest gènere 
musical va arrelar amb força en algunes 
poblacions marineres de la costa cata-
lana i la popularitat s’ha mantingut fins 
avui. 

Actualment, hi ha dos temes imprescin-
dibles en qualsevol cantada d’havaneres 
a Catalunya: La bella Lola, que els assis-
tents acompanyen fent voleiar moca-
dors, i El meu avi, que canta tot el públic. 

Hi haurà degustació de rom cremat, la 
beguda que tradicionalment acompan-
ya els concerts d’havaneres i que solien 
beure els mariners al matí per combatre 
el fred. 

Per acabar la jornada, el jardí del Museu 
Marítim de Barcelona s’omplirà d’olor de 
mar, de rom cremat i havaneres. 
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10:00 – 18:30 h
FOTOMATON: «FES-TE UNA FOTO I 
LINKA AMB BARCELONA»

ESPACIO: PHOTOCALL

DESCRIPCIÓ: Passa pel photocall i fes-
te una foto amb l’attrezzo que hem pre-
parat! Tu ets el protagonista! Captura el 
teu moment #BarcelonaICD i imprimeix 
la fotografia a l’instant perquè te la pu-
guis emportar de record. 

10:00 – 18:30 h
TALLER: «BUSQUES FEINA A BARCE-
LONA?», a càrrec de Barcelona Activa

ESPAI: Estand de l’Ajuntament de Bar-
celona

DESCRIPCIÓ: Tindrem preparats punts 
d’accés i podràs donar-te d’alta gratuï-
tament a la Plataforma Empresa-Ocu-
pació de Barcelona Activa. Amb aquesta 
eina podràs registrar el teu currículum i 
inscriure’t a ofertes de feina que hi hagi 
actualment, i també apuntar-te a cur-
sos i activitats que t’ajudaran a buscar 
feina. Tingues a mà el teu DNI o NIE i el 
teu currículum en format digital!

10:00 – 18:30 h
TALLER: «POSA ARRELS I CREA CON-
TACTES», dinamitzada per Comeet

ESPAI: ARBRES DE NETWORKING

DESCRIPCIÓ: Per posar arrels a Barce-
lona fa falta establir relacions. Vine al 
racó creatiu de networking i fes que els 

ES EN

CAT ES EN

CAT ES EN

arbres siguin més rics i bonics dissen-
yant i penjant fulles noves! Crea el teu 
anunci perquè els altres et trobin i bus-
ca el que t’interessa entre les branques. 
Segur que trobes contactes i informació 
de qualitat.

10:00 – 18:30 h
TALLER: «DIBUIXEM LA TEVA HIS-
TÒRIA», a càrrec de Maria Calvet

ESPAI: ÀGORA

DESCRIPCIÓ: Anima’t i comparteix les 
anècdotes de la teva arribada i inte-
gració a Barcelona, alguna cosa que et 
va sorprendre, una petita aventura, un 
malentès o una cosa que et va fer riu-
re o et va deixar desconcertat/ada. Un 
artista t’escoltarà i transformarà el teu 
relat personal en un dibuix. Així crearem 
unes vinyetes amb imatges ben sugge-
ridores.

10:00 – 18:30 h
ESPAI GASTRONÒMIC: «CAFETERIA I 
CUINES DEL MÓN», a càrrec de Melting 
Pot i Barcelona Picnic

ESPAI: ÀGORA

DESCRIPCIÓ: En aquesta edició podràs 
tastar alguns plats exquisits de la gas-
tronomia de l’Índia i del Senegal, molt 
representatives a Barcelona. Curri ver-
mell de xai, croquetes de llenties i ver-
dures Dahi Bhala, un guisat de pollastre 
i arròs, crestes vegetarianes fatayas i 
de tonyina o una selecció de sucs na-

CAT ES EN

CAT ES EN

TOT EL DIA
turals amb ingredients tan exòtics com 
la fruita del Baobab, la flor d’hibisc o la 
flor de taronja. Una selecció de menjars 
autèntics escollits per Melting Pot i fets 
a Barcelona per cuiners de tot el món. 
Des de Melting Pot impulsen el valor 
del menjar com a element que facilita 
la interacció positiva amb la diversitat 
cultural a Barcelona, alhora que es fo-
menta el talent entre fogons.

A més, hi haurà una selecció d’ama-
nides, entrepans, truites, assortit de 
dolços, cafès, refrescos, cervesa i altres 
opcions per a quan tinguis gana i vul-
guis fer un descans o relacionar-te amb 
altres visitants. 

10:00 – 18:30 h
LUDOTECA INFANTIL: ESPAI DE JOCS 
INFANTILS, patrocinat per Barcelona 
International School Association (BISA)

ESPAI: LUDOTECA

DESCRIPCIÓ: Espai de joc perquè els 
més petits puguin jugar i relacionar-se 
fent activitats preparades exclusiva-
ment per a ells. Activitat amb la super-
visió dels pares.

CAT ES EN

10:00 – 18:30 h
TALLER: «PINTA’T LA CARA» patrocinat 
per l’Ajuntament de Barcelona

ESPAI: RACÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓ: Diverteix-te amb la cara 
plena de colors, purpurina o adhesius. 
Deixa’t caracteritzar com els teus per-
sonatges preferits i amb maquillatge de 
fantasia!

10:00 – 18:30 h
TALLER: «DIVERSIÓ SENSE LÍMITS 
AMB BRICKS LEGO®», dinamitzat per 
Bricks 4 Kidz

ESPAI: RACÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓ: Deixa volar la teva imagi-
nació, supera els reptes i diverteix-te 
amb els models únics construïts a par-
tir de peces de LEGO®. Un espai sen-
se límits a la teva creativitat. Activitat 
apropiada per a nens i nenes de tres a 
catorze anys. 

ES EN

CAT ES EN



ELS/LES NOSTRES AMFITRIONS/ES

26 27

START A NEW CAREER?
YES NO

TAKE A STEP FORWARD  
ON YOUR CAREER PATH

SEND US YOUR CV!  
www.pagepersonnel.es/cv

Part of PageGroup
www.pagepersonnel.es

AMFITRIONS I AMFITRIONES 
En la cinquena edició del Barcelona International Community Day tenim el plaer 
de tornar a comptar amb els nostres amfitrions i les nostres amfitriones. Quatre 
persones amb una missió molt especial: donar-te la benvinguda a Barcelona i 
explicar-te els aspectes que fan que la ciutat sigui tan estimada i única. 

Emma Grenham (Regne Unit), Mamadou Korka Diallo (Guinea-Conakry), Scott 
Mackin (Estats Units) y Burcu Tunçer (Turquia) van arribar fa anys a Barcelona des 
de diversos països. Tots han viscut l’experiència d’establir-se aquí, senten la ciutat 
com casa seva i estan compromesos amb ella.  

A les 12:45 h protagonitzaran la taula rodona «Jo també vaig canviar la meva ciutat 
per Barcelona» a la Sala Collserola. Et convidem a conèixer les seves experiències i 
a intercanviar opinions amb ells!

ELS/LES NOSTRES AMFITRIONS/ES
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EMMA GRENHAM 
(REGNE UNIT)

Què és el que més et sorprèn de Barcelona?
La coexistència entre la vellesa i la joventut. Pots ser al tram, trobar-te punts de 
càrrega elèctrica al carrer amb tecnologia intel·ligent i al cap d’un minut pots 
estar menjant tapes en un restaurant de més de cent anys o comprant verdura a 
un mercat tradicional. Moltes ciutats europees perden els seus residents natius 
amb el temps, perquè se’n van a llocs més tranquils. Barcelona és única, en aquest 
sentit.

Què t’agrada fer a Barcelona quan tens un dia lliure?
Depèn de l’estació de l’any. Montjuïc és un dels meus llocs preferits per les zones 
verdes, però també m’agrada anar a la tranquil·la Mar Bella més enllà del Poblenou. 
Un cap de setmana d’hivern és perfecte per redescobrir la ciutat, passejar pels 
carrers amagats, descobrir llocs nous, botigues i algun lloc càlid i acollidor per beure 
o menjar. A Barcelona, les trobades amb amics sovint acaben durant tot un dia.

Per què has triat el Port Vell com el teu lloc preferit de Barcelona?
Quan arribes al Port Vell des de les Rambles, respires l’aire del mar i això et recorda 
que ets a una ciutat marítima. Els visitants es troben de cop amb l’aigua i veuen 
una cara totalment diferent de Barcelona. I a qui no li agraden els ports? El Port Vell 
t’ofereix un moment de pau lluny del bullici de la ciutat.

Fundadora de Kids in Barcelona

15 anys a Barcelona

«Barcelona és una ciutat paradoxal: 
canviant i alhora intemporal, innovadora 
però tradicional, familiar però sempre 
sorprenent.» 

Què és el que més t’agrada de viure a Barcelona? 
La gent. Mai no em deixarà de sorprendre com en són d’oberts i acollidors. I 
evidentment és una ciutat molt maca. Em sorprenen les oportunitats que pots 
tenir si et relaciones amb gent en aquesta ciutat. Recomanaria a tothom que acaba 
d’arribar que intenti conèixer gent, anar a molts actes, no només relacionats en els 
seus interessos, sinó també actes culturals. 

Què ha aportat Barcelona a la teva vida? 
Barcelona m’ha fet una persona més oberta i m’ha ensenyat molt sobre altres 
cultures diferents de la meva.

Per què has triat Montjuïc com el teu lloc preferit de Barcelona? 
Perquè em relaxa estar envoltat de natura i també em fa somiar, sempre que 
contemplo la ciutat des d’allà dalt, i em dic que puc somiar el que sigui perquè tot 
és possible.

MAMADOU KORKA DIALLO 
(GUINEA-CONAKRY)

Desenvolupador de software

9 anys a Barcelona

«Em sorprenen les oportunitats 
que pots tenir si et relaciones 
amb gent en aquesta ciutat.»
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SCOTT MACKIN 
(ESTATS UNITS)

Què és el que més t’agrada de viure a Barcelona?

La qualitat de vida. Hi ha una cultura única, a Barcelona, que en silenci t’impulsa 
a mantenir un equilibri saludable entre la feina i la vida personal. També m’agrada 
que la ciutat sigui tan internacional, tenim amics de tot el món i això fa que 
diàriament tinguis contacte amb cultures i orígens únics. 

Quin consell donaries a algú que acaba d’arribar, per facilitar-li l’aterratge?

Normalment aconsello a la gent que vagi a molts esdeveniments, per conèixer 
gent. La gent és molt acollidora i t’ajuda a descobrir immediatament coses noves, 
llocs i persones. També recomano senzillament passejar. Hi ha moltes aventures i 
amistats que comencen per casualitat senzillament caminant per la ciutat.  

Què t’agrada fer a Barcelona quan tens un dia lliure?

M’agrada anar amb bicicleta amb la meva filla per la platja o pujar a Montjuïc. 
Trobar-me amb els amics per prendre una copa de vi i tapes a qualsevol de les 
terrasses que hi ha per tota la ciutat. També ens agrada anar al parc de la Ciutadella. 
El tenim a pocs metres d’on vivim i sempre és un lloc fantàstic per fer un pícnic amb 
amics, que els nens surtin a jugar o per llegir un llibre sota els arbres.

Fundador de Barcinno Media

7 anys a Barcelona

«Vaig venir a Barcelona amb la meva 
dona per fer un MBA. Quan vam acabar 
els estudis vam decidir que la ciutat 
fos casa nostra. Barcelona complia 
tots els requisits del que estaven 
buscant en una ciutat.»

Què és el que més t’agrada de viure a Barcelona?

Barcelona és una ciutat molt acollidora, amb un bon clima, una arquitectura preciosa, 
diversos llocs per visitar, molts esdeveniments i una llum suau i càlida. Els voltants de 
la ciutat són molt bonics, amb la muntanya a un cantó i el mar a l’altre. 

Quin consell donaries a algú que acaba d’arribar, per facilitar-li l’aterratge?

Depèn de l’edat i de la situació personal de qui vingui. Però evidentment la primera cosa 
que cal fer és aprendre l’idioma. Aprendre una mica de català és útil. En segon lloc, 
entrar a xarxes socials que els interessin personalment i professionalment i participar 
en activitats que s’organitzin per conèixer altra gent que acaba d’arribar o gent local. Hi 
ha molts grups a l’app MeetUp. 

Per què has triat el recinte modernista de Sant Pau com el teu lloc preferit de Barcelona?

Sant Pau és un lloc únic en molts sentits. Va ser dissenyat pel famós arquitecte 
Domènech i Montaner. Després d’haver-lo utilitzat com a hospital públic durant un 
segle, ara els pavellons restaurats són la seu d’organitzacions internacionals. Té un 
jardí preciós amb plantes mediterrànies. S’hi fan visites turístiques. També s’hi poden 
veure exposicions interessants i concerts. Tinc molta sort de poder-hi treballar. 

BURCU TUNÇER 
(TURQUIA)

«El que ara mateix m’agrada més de 
Barcelona és que s’ha convertit en una 
ciutat amable per a la gent que va amb 
bicicleta.»

Responsable al Centre d’Activitats 

Regionals per al Consum i la Producció 

Sostenible (SCP/RAC)

4 anys a Barcelona
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ESTANDS PRÈMIUM
PROMOTOR I PATROCINADORS ESTAND

Ajuntament de Barcelona C7

Banc Sabadell C6

Allianz Care C2

ATIPIKA - Lifestyle Properties C4

Barcelona International Schools Association (BISA) /

Eres Relocation C5

Page Personnel C1
Spaces C3

ESTANDS BÀSICS
EMPRESES I INSTITUCIONS ESTAND

Assadé B10

Avancar B33

Balcells Lawyers Group (Legal, Immigration, Business and Taxes) B36

Biblioteques de Barcelona B16

Bicing i Zoo de Barcelona B19

Bricks 4 Kidz B34

Cambres de Comerç Europees de Barcelona B23

Catenon B14

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona B28

Consorci d'Educació de Barcelona B22/B29

Diputació de Barcelona B15

DKV Salud B1

Expat.com B11

Expatica B24

Fortefis / Ergo Office B31

HomeBase Barcelona B9

Inspire Boutique Apartments B7

Institut Barcelona Esports B20

Integra Advisers B30

Kingsbrook Idiomas B37
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SHOWROOM EDUCATIU
ESCOLES INTERNACIONALS ESTAND

American School of Barcelona D2

Benjamin Franklin International School D8

Deutsche Schule Barcelona - Colegio Alemán D1

ES International School D3

Gresol International - American School D10

Hamelin-Laie International School D12

Highlands School Barcelona D13

Lycée Français de Barcelone D4

Lycée Français de Gavà Bon Soleil D7

NACE Schools D14

OAK House School D9

Scuola Italiana di Bacellona D11

SEK Catalunya International School D5

St. Peter's School Barcelona D6

KPMG Abogados B5

La Salle - Universitat  Ramon Llull B17

Languages4Life B32

L'IDEM Creative Arts School France / Barcelona B6

LUCAS FOX International Properties B4

Martin & Mariño B25

Memory Kids B2

Mercats de Barcelona B21

Physiotherapy Barcelona & Running Barcelona B35

Sanitas Poblenou B13

Talent Search People B3

The Nanny Line B26

Turisme de Barcelona B18

Turó Park Medical & Dental Center B27

UHY Fay & Co B8

Vitalia Quiropráctica B12

PUNTS D’INFORMACIÓ
ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS I CLUBS SOCIALS ESTAND

Associació Casa Russa a Catalunya A3
Associació Ucraïnesa Djerelo A5
ASODAME-Club BPW-BCN (Business Professional Women) A1
Barcelona Women's Network (BWN) A14
Barcelone Accueil - Cercle des Français A16
Casa degli Italiani di Barcellona A6
Club Natació Barcelona A15
Club Suizo de Barcelona A12
Europeans in Catalonia A4
Fundació Institut Confuci de Barcelona A11
InterNations A8
Professional Women’s Network (PWN) Barcelona A13
Red Global MX (Mexicanos calificados en el exterior) Capítulo Barcelona A7
SIETAR España (Society for Intercultural Education, Training and Research) A9
Union des Français de l'Étranger A2
Venezuelan Business Club A10
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AWP Health & Life SA, acting through its Irish Branch, is a limited company governed by the French Insurance Code. Registered in France: No. 401 154 679 RCS Bobigny. Irish Branch registered in the Irish Companies Registration Office,  
registered No.: 907619, address: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz Care and Allianz Partners are registered business names of AWP Health & Life SA. 

Get a quote today at www.allianzworldwidecare.com
or call: +353 1 514 8406

DARE TO DISCOVER... BARCELONA
International health insurance offers peace of mind to expats.

Rating effective from 17th December 2015.  
For the latest rating, please visit  

www.ambest.com  

AJUNTAMENT DE BARCELONA – 
BARCELONA ACTIVA

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Promoció de Ciutat, treballa 
per a l’acollida, dinamització i 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 desenvolupa-
ment econòmic de la ciutat, s’impulsen serveis per a tota la ciutadania, com po-
lítiques d’ocupació o suport a l’emprenedoria i a les empreses, donant resposta 
a les necessitats de les persones als diferents barris i des d’una perspectiva de 
l’economia diversificada.

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

BANC SABADELL 

Amb més de 135 anys d’història, Banc Sabadell encapçala el quart grup bancari 
privat del país i s’enquadra en el marc d’entitats financeres espanyoles més ben 
capitalitzades. Banc Sabadell supera els 219.000 milions d’euros en actius i té la 
confiança de 12 milions de clients.

En l’última dècada, ha protagonitzat una etapa històrica de creixement, posant de 
manifest la seva fortalesa durant la crisi i reestructuració del sistema financer es-
panyol i en la seva expansió internacional amb l’entrada a Mèxic, Perú, Colòmbia i 
el Regne Unit, on va adquirir el 2015 el banc TSB. 

Banc Sabadell és pioner en l’establiment d’unitats i oficines especialitzades per a 
estrangers no residents a Espanya, ja siguin clients expatriats o clients de turisme 
residencial.

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

ESTANDS PRÈMIUM

PROMOTORS I PATROCINADORS

EXPOSITORS
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ALLIANZ CARE

Allianz Care és la marca especialitzada d’Allianz Partners (Grup Allianz) que ofe-
reix assegurances internacionals de salut, vida i incapacitat, així com una àmplia 
gamma de serveis de salut i protecció per a organitzacions, empreses i particulars 
a tot el món.

Aquests productes i serveis ajuden les persones, famílies, estudiants internacio-
nals, pimes, grans multinacionals, organitzacions internacionals governamentals 
(OIG), organitzacions no governamentals (ONG) i altres organismes a atreure i re-
tenir la plantilla, cuidar el seu benestar i gestionar la mobilitat internacional amb 
total garantia de protecció. 

Web/email: www.allianzworldwidecare.com / carlos.delacruz@allianz.com  / 
sales@allianzworldwidecare.com

ATIPIKA – LIFESTYLE PROPERTIES 

A ATIPIKA ofereixen, des de l’any 1999, solucions immobiliàries de compravenda, 
arrendament i administració patrimonial, totes elles adaptades a les necessitats 
de cada client i propietari. Milers d’operacions d’intermediació immobiliària avalen 
la seva gran professionalitat. Entre els seus clients, hi ha particulars nacionals i in-
ternacionals, multinacionals, consolats, entitats financeres i organismes oficials. 
El seu equip multilingüe, amb àmplia experiència internacional i un profund co-
neixement del sector, ofereix una atenció personalitzada i propietats excel·lents a 
les millors zones de Barcelona ciutat, Baix Llobregat i Maresme.  Les seves oficines 
centrals són en ple Passeig de Gràcia, la ubicació més emblemàtica de Barcelona, 
per facilitar la trobada amb els seus clients. Pel que fa a producte, disposen de 
producte residencial, oficines, producte d’inversió, terrenys i hotels.

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

BARCELONA INTERNATIONAL  
SCHOOLS ASSOCIATION (BISA)

BISA és l’associació que agrupa la majoria de col·legis internacionals de Barcelona: 
American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, British 
School of Barcelona, British College of Gavà, Deutsche Schule Barcelona,  
ES International School, Kensington School, Lycée Français de Barcelone, Lycée 
Français de Gavà Bon Soleil, Oak House School, SEK Catalunya International 
School, Schweizerschule Barcelona i Scuola Italiana di Barcellona. 

Tots aquests col·legis s’agrupen amb l’objectiu de millorar la qualitat del seu en-
senyament, compartir recursos, crear un clima de cooperació internacional i crear 
vincles entre membres i els governs locals i internacionals pertinents.

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

ERES RELOCATION

A Eres Relocation són especialistes en la gestió de mobilitat internacional de tre-
balladors. Presten serveis d’immigració, relocation, fiscalitat i consultoria a empre-
ses i particulars.

Tenen oficines a Madrid, Barcelona, Màlaga, Lisboa, Porto, París i Milà. Ofereixen 
cobertura a tots els destins d’Espanya, Portugal, França i Itàlia, i gràcies a la seva 
xarxa de col·laboradors, a més de 80 països a tot el món.

Web/email: www.eresrelocation.com / barcelona@eresrelocation.com

PAGE PERSONNEL

A Page Personnel t’ajuden en la teva carrera professional. Estan en contacte amb 
les millors companyies de Barcelona per unir-les amb el millor talent internacional.

Estan especialitzats en diferents sectors i perfils professionals, els seus consul-
tors internacionals coneixen el mercat per poder-te assessorar.

A Page Personnel canvien vides!

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

SPACES

Originat a Amsterdam, Spaces neix de la idea que l’èxit genera més èxit. Per això 
han creat una comunitat de socis que són pensadors, triomfadors i somiadors amb 
talent. Han construït espais de treball que s’adapten a totes les teves necessitats, i 
el seu equip s’ocupa de tots els detalls perquè et puguis centrar en la teva pròxima 
gran idea.

Spaces. El teu lloc per a treballar.

Web/email: www.spacesworks.com / reception.22arroba@spacesworks.com
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ESTANDS BÀSICS

EMPRESES I ENTITATS

ASSADÉ

ASSADÉ ofereix classes de reforç i idiomes per a alumnes d’escoles internacionals. 
Ofereixen classes de reforç de matemàtiques, biologia, física i altres assignatures 
que s’imparteixen en l’idioma del seu centre escolar. 

A més, ajuden amb molt èxit els nens, adolescents i adults a aprendre alemany, 
espanyol, anglès, francès i italià. 

Web/email: www.assade.es / assade.bcn@gmail.com

AVANCAR

Avancar és la manera més intel·ligent de moure’t per la ciutat. Disposa de més de 
400 cotxes i furgonetes, que es poden reservar per hores o per dies, totes molt a 
prop teu.

Condueix cotxes o furgonetes per hores o per dies des d’1,50 €/h amb gasolina, 
assegurança, assistència i fins a 80 km inclosos.

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

BALCELLS LAWYERS GROUP  
(IMMIGRATION, LEGAL, TAXES AND BUSINESS)

Balcells Lawyers Group és una oficina legal i multidisciplinària, amb més de qua-
ranta anys d’experiència amb clients nacionals i internacionals, que ajuda a re-
soldre problemes d’immigració, impostos, negocis i altres assumptes a Espanya 
i Andorra.

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

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

Les 40 biblioteques municipals de Barcelona ofereixen diversos serveis i activi-
tats: 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 s’ha de fer per tenir el carnet 
gratuït de Biblioteques de Barcelona.

Web/email: www.barcelona.cat/biblioteques / biblios@bcn.cat

BICING I ZOO DE BARCELONA 

El Bicing és el transport urbà basat en l’ús compartit de la bicicleta. Un servei sen-
zill, pràctic i sostenible que pots fer servir en els trajectes per la ciutat. Per anar on 
vulguis i quan vulguis de manera saludable i lliure de fums i sorolls.

Situat al Parc de la Ciutadella, en ple centre històric de la ciutat, el principal ob-
jectiu del Zoo de Barcelona és la conservació de la biodiversitat i els seus hàbitats 
naturals. Acull espècies autòctones i exòtiques, moltes d’elles en perill d’extinció, 
i ofereix als seus visitants una oportunitat única d’observar animals de tots els 
grups zoològics i participar en diferents activitats educatives incloses en el preu 
de l’entrada.

Web/email: www.bicing.cat / www.zoobarcelona.cat / smiguel@bsmsa.cat / 
comercialzoo@bsmsa.cat

BRICKS 4 KIDZ®

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’aniversaris on gaudi-
ran fins on els porti la seva imaginació.

Aprenen, construeixen i juguen amb Bricks de LEGO®.

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

CAMBRES DE COMERÇ EUROPEES

Les Cambres de Comerç Europees a Barcelona tenen més 
de 1.500 empreses associades, i representen 10 països europeus. Entre les seves 
activitats hi ha fomentar el networking entre els seus associats a través de diverses 
activitats, la prestació de serveis per a ajudar les empreses a implantar-se en els 
diferents mercats, i activitats de formació.

• Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya - www.ahk.es
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• 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

CATENON

Catenon és una empresa multinacional de cerca de professionals 
basada en tecnologia, que opera sota el model web. La seva visió és operar com 
una sola oficina.

El seu objectiu és buscar, avaluar i presentar candidats de tot el món als seus 
clients, siguin on siguin, a través de consultors ubicats a qualsevol lloc. Els resul-
tats finals del procés es presenten al client en un informe multimèdia a través de 
la web, que conté una metodologia que analitza i compara individualment cada 
candidat utilitzant la tecnologia més avançada de la indústria.

Web/email: www.catenon.com / barcelona@catenon.com

CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA DE BARCELONA 

Des del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona promouen l’ús i el co-
neixement de la llengua catalana a la ciutat des de 1989.

Organitzen cursos de català de tots els nivells, presencials i en línia, i ofereixen 
assessorament lingüístic a tot tipus d’organitzacions. Impulsen el programa 
Voluntariat per la llengua i promouen activitats culturals en català a tota la ciutat. 
Vine!

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

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

Des del Consorci d’Educació de Barcelona es mostrarà, d’una banda, l’oferta for-
mativa de les escoles oficials d’idiomes i, de l’altra, els aspectes rellevants que han 
de saber les persones que volen escolaritzar per primera vegada els seus fills a la 

xarxa pública de la ciutat. A més, també s’informarà de l’homologació i convalidació 
dels títols estrangers no universitaris.

Web/email: www.edubcn.cat / comunicacio.ceb@gencat.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

La Diputació de Barcelona té com a objectiu promoure la 
província de Barcelona com a destí de vacances i de ne-
gocis. Ofereix diferents productes i activitats pensats per a facilitar la visita a les 
comarques de Barcelona per part del col·lectiu d’expatriats.

«Barcelona és molt més» és un programa que permet descobrir i viure noves expe-
riències entorn de la cultura, l’arquitectura, la naturalesa i l’enologia, entre altres. 

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

DKV SALUD 

Amb DKV Assegurances de Salut tindràs accés a la millor medicina privada, amb 
tot el que necessites per cuidar la teva salut i qualitat de vida, sense límits d’accés 
ni de despeses. La teva salut coberta al 100 % a tot el món.

Web/email: www.dkvseguros.com / albalucia.hincapie@dkvdirecto.com

EXPAT.COM 

Expat.com, la xarxa social d’expatriats, és la plataforma multilingüe líder dedicada 
a la vida a l’estranger. Proporcionen contingut d’interès, xarxes, eines i serveis per 
ajudar els seus 2,3 milions de membres a fer que el seu projecte d’expatriació sigui 
un èxit a Barcelona i a tot el món.

Uneix-te a Expat.com i fes que el teu projecte d’expatriat a Barcelona sigui un èxit!

Web/email: www.expat.com / julien@expat.com

EXPATICA

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. Per mitjà de les seves onze pàgines web, 
Expatica arriba mundialment a més de 3,9 milions d’expatriats i internacionals.

Web/email: www.expatica.com / expaticaservices@expatica.com
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FORTEFIS / ERGO OFFICE

Servei de fisioteràpia i rehabilitació privada i multilingüe (alemany, anglès, caste-
llà, català i francès). 

Ofereix: sessions individuals de 60 minuts, àmplia xarxa de contactes mèdics in-
ternacionals, assessorament ergonòmic, foment de salut laboral, stress manage-
ment, venda de mobles ergonòmics d’oficina i fisioterapeutes formats a Alemanya.

El nostre servei individualitzat contempla les teves necessitats i la teva salut hi 
surt guanyant. 

Web/email: www.fortefis.com / www.ergooffice.es / info@fortefis.com / 
info@ergooffice.es

HOMEBASE BARCELONA

Serveis de relocation i trasllat, solucions per expatriats, tràmits administratius, 
assistència personal i cerca d’habitatge. Classes d’espanyol per a estrangers a tra-
vés de videoconferència amb professors nadius qualificats i classes presencials a 
Madrid i Barcelona. Lloguer d’espais d’oficines privades i serveis per a la comunitat 
de dones emprenedores per créixer professionalment.

Web/email: www.homebasebarcelona.com / homebasebarcelona@gmail.com

INSPIRE BOUTIQUE APARTMENTS 

Inspire Boutique Apartments és una empresa hispanobelga de 
serveis en el sector immobiliari que defensa els interessos del 
comprador a l’hora d’invertir a Barcelona.

A aquest equip de personal shoppers immobiliaris li apassiona trobar la casa dels 
teus somnis i acompanyar-te durant tot el procés, fins que tinguis les claus a la mà.

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

INSTITUT BARCELONA ESPORTS

L’Institut Barcelona Esports, entitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestiona equi-
paments esportius i organitza i dona suport als actes esportius que s’organitzen a 
Barcelona. Aquesta tasca es desenvolupa tenint en compte el desenvolupament i 
la projecció de la ciutat, i també la cohesió social als barris. 

Web/email: www.barcelona.cat/esports / eollo@bcn.cat

INTEGRA ADVISERS 

Integra Advisers és una consultora legal i empresarial per a particulars i empreses 
que decideixen fer negocis o establir la seva residència a Barcelona. 

Entre els serveis que ofereixen hi ha assessoria legal per a la constitució d’empre-
ses, orientació per a la tramitació dels documents de residència, assessoria comp-
table-tributària i laboral i assessoria legal en la inversió immobiliària, entre altres.

El seu objectiu és constituir un pont entre la complexa xarxa de tràmits adminis-
tratius i legals que s’han de complir rigorosament a l’hora d’invertir en un nou país.

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

KINSGBROOK IDIOMAS 

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

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

KPMG ABOGADOS 

KPMG Abogados és un bufet integrat per advocats i professionals que ofereix serveis 
d’assessorament fiscal i legal de la màxima qualitat en un marc multidisciplinari.  

Des del nostre departament de People Services oferim un servei global que co-
breix la majoria de les necessitats de l’àmbit fiscal i legal en casos de mobilitat 
internacional.

Web: www.kpmg.com 

LA SALLE – UNIVERSITAT RAMON LLULL

La Salle Campus Barcelona és un centre universitari amb més de 110 anys, mem-
bre fundador de la Universitat Ramon Llull i especialitzat en les àrees d’Animació 
& VFX, Arquitectura i Edificació, Enginyeries TIC i Management. Ofereix programes 
de grau, postgrau i màster, doctorat, cursos d’especialització i acreditació, cursos 
a mida i Summer School. 

La universitat, Campus d’Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus, té un 
27 % d’alumnes internacionals de més de 60 nacionalitats i programes en anglès, 
castellà i català.  
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El seu campus és un ecosistema innovador, emprenedor i vinculat al món em-
presarial que compta amb el Parc d’Innovació i Incubadora d’Empreses, La Salle 
Technova, primera acceleradora de caràcter universitari entre les top ten d’Europa. 

Web/email: www.salleurl.edu / sia@salleurl.edu/ admissions@salleurl.edu

LANGUAGES4LIFE 

A Languages4Life t’ajudem a comunicar en espanyol i anglès. 
Estan situats en un bonic edifici d’estil modernista, a l’elegant barri de l’Eixample, 
a cinc minuts del Passeig de Gràcia. A més, l’escola està equipada amb l’última 
tecnologia. Els professors, qualificats i amb experiència, t’ajudaran a desenvolupar 
les habilitats necessàries per a comunicar-te en espanyol i anglès en grups reduïts 
de màxim vuit persones i en un ambient agradable.

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

L’ IDEM CREATIVE ARTS SCHOOL  
FRANCE / BARCELONA

L’Idem Barcelona és una escola adscrita a L’Idem França fundada l’any 1997.

Ofereix una doble titulació francesa i europea, que permet als estudiants obtenir la 
titulació superior internacional en l’àmbit de Digital Designer (en anglès), Animació 
2D/3D i Videojocs.

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

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

LUCAS FOX INTERNATIONAL PROPERTIES

Fundada a Barcelona el 2005, Lucas Fox és l’agència  
immobiliària líder en l’assessorament a clients internacionals. El seu èxit es basa 
en el seu gran equip de professionals multilingües, l’excel·lència del seu servei i 
una excepcional cartera de propietats seleccionades minuciosament i ubicades a 
les millors zones de Barcelona.

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

MARTIN & MARIÑO

El talent no té fronteres, i no podem deixar escapar oportunitats per 
la complexitat dels processos que implica traslladar-se d’un país a un altre.

Martin & Mariño ofereix serveis d’International Labor Mobility, que engloben tot el 
procés en una única solució integral i personalitzada: relocation, estrangeria, fis-
cal, legal i trànsit. Faciliten i simplifiquen el dia a dia de particulars i empreses.

Tot el món a un pas.

Web/email: www.martinmarino.com / hello@martinmarino.com

MEMORY KIDS 

Centre d’estimulació integral infantil i juvenil pioner a 
Barcelona.

Detecció, avaluació i intervencions psicopedagògiques interdisciplinàries.

Neuroeducació, estimulació multisensorial, intel·ligències múltiples, habilitats 
socials, reeducació i creativitat. Professionals i tecnologies d’estimulació neuro-
cognitiva d’última generació en necessitats educatives i psicològiques especials. 
Idiomes i llenguatges: lectoescriptura, signes, Braille, audiovisual, teatral.

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

MERCATS DE BARCELONA

Barcelona té una xarxa de 40 mercats que promouen una alimentació saludable, 
amb més de 2.300 establiments i 7.500 professionals al teu servei.

Hi descobriràs productes frescos, locals i de qualitat. Trobaràs negocis familiars i 
nous emprenedors. I mentre fas les teves compres pots gaudir de la bellesa arqui-
tectònica i de les instal·lacions renovades, aprendre a les aules gastronòmiques o 
divertir-te amb les activitats familiars i culturals.

Cuida’t, relaciona’t i integra’t al barri a través del teu mercat. Busca’l al mapa, segur 
que en tens algun a prop.

Web/email: www.mercatsbcn.cat / mercatsbcn@bcn.cat
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PHYSIOTHERAPY BARCELONA  
& RUNNING BARCELONA

Physiotherapy Barcelona i Running Barcelona ofereixen fisioteràpia, entrenament 
personal i coaching de primera qualitat gràcies a la seva experiència olímpica. Els 
seus serveis són multilingües (anglès, neerlandès, alemany i espanyol) i es basen 
en el sistema neerlandès d’educació reglada. Les sessions individuals de 60 mi-
nuts fan possible que aconsegueixis els teus millors resultats, com ho solies fer 
quan eres al teu país d’origen.

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

SANITAS POBLENOU

Sanitas Poblenou s’ha implicat i especialitzat en l’oferta d’assegu-
rances de salut privades més exclusives i fetes a mida per a perso-
nes estrangeres residents a Espanya.

Ofereixen 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.

Web/email: oficina-poblenou.sanitas.es / nroiget.pex@sanitas.es

TALENT SEARCH PEOPLE

Talent Search People és una consultora de recursos 
humans a escala internacional ubicada a Barcelona, Madrid i Lisboa que ofereix 
una mitjana de 550 ofertes de feina al mes en les seves sis àrees d’especialitza-
ció: Comercial i Màrqueting, IT i Ecommerce, Native Speakers, Finances i Legal, 
Enginyeria i Farma i Retail.

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

PART OF 

THE NANNY LINE

The Nanny Line és una agència de nannies i cangurs interna-
cionals. Totes tenen un certificat d’antecedents penals i un mí-
nim de tres anys d’experiència. Oferim un servei en línia en el qual els pares i mares 
poden fer la reserva de la persona que encaixi millor amb les seves necessitats: 
temps complet, interna, mitja jornada o només algunes hores.

Web/email: www.nanny-line.com / info@nanny-line.com

TURISME DE BARCELONA

Barcelona combina l’atractiu de la seva cultura i arqui-
tectura amb la vitalitat d’una ciutat dinàmica i sostenible 
que s’expressa en la seva oferta comercial, gastronòmica i cultural, així com en un 
especial estil de vida.

Turisme de Barcelona promociona la ciutat i ofereix productes específics i serveis 
destinats a facilitar la visita de la ciutat i descobrir les seves novetats. 

Web/email: www.visitbarcelona.com / promocio@barcelonaturisme.com

TURÓ PARK MEDICAL & DENTAL CENTER

Turó Park Medical & Dental Center ofereix un equip internacional 
de metges i dentistes especialistes que poden atendre en diversos 
idiomes, com ara anglès, francès, espanyol, català o neerlandès.

Les seves especialitats mèdiques inclouen: medicina general, pediatria, ortodòn-
cia, malalties infeccioses i medicina del viatger, odontologia, logopèdia, derma-
tologia, medicina i cirurgia estètica, otorrinolaringologia, cardiologia, ginecologia, 
quiropràctic, teràpia esportiva i anàlisis clíniques. 

Tenen un sistema senzill per demanar cita a través de la seva pàgina web, i això 
garanteix que us pugueu visitar amb l’especialista que vulgueu tan aviat com sigui 
possible. 

Web/email: www.turoparkmedical.com / contact@turoparkmedical.com
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UHY FAY & CO

A UHY Fay & Co assessoren les empreses i els treballadors sobre drets i obliga-
cions en el procés de desplaçament per a prestar serveis en altres països: disseny 
de polítiques de mobilitat internacional de treballadors, elaboració d’acords de 
desplaçament, qüestions fiscals, laborals i de seguretat social i compliment d’obli-
gacions formals: comunicacions fiscals i de seguretat social. 

Web/email: www.uhy-fay.com / flopez@uhy-fay.com

VITALIA QUIROPRÁCTICA 

Descobreix el teu arquetip de postura: conèixer el teu arquetip 
és el primer pas per a la transformació de la postura. Coneix les causes dels teus 
dolors juntament amb les solucions ergonòmiques Neuroposturals. Vine avui a 
avaluar la teva postura i arquetip.

Dra. Muriel Poli, DC: Et capacitem perquè miris, et moguis i et sentis genial!

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

CREATIVE TEAM BUILDING, NETWORKING & WORKSHOPS

PERSONAS  ·  CREATIVIDAD  ·  COMUNICACIÓN

www.comeetbcn.com    info@comeetbcn.com   T: (+34) 658 971 267

HOW ABOUT A 
DESIGNER OFFICE,  
A FLEXIBLE 
WORKSPACE, 
SMILING 
RECEPTIONISTS 
AND MEETING 
ROOMS ON 
DEMAND?

spacesworks.com/barcelona/22-arroba 
+34 901 848 787
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SHOWROOM EDUCATIU

ESCOLES INTERNACIONALS

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA 

American School of Barcelona és una escola privada inter-
nacional mixta i sense ànim de lucre. Va ser fundada el 1962 
a l’àrea metropolitana de Barcelona i és per a estudiants de tres a divuit anys.

L’ASB ofereix un pla d’estudi preparatori per a la universitat que ofereix als seus 
graduats accés a universitats americanes, espanyoles i internacionals.

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

BENJAMIN FRANKLIN  
INTERNATIONAL SCHOOL

Escola internacional de Barcelona que ofereix el programa educatiu dels Estats 
Units i internacional per a alumnes de tres a divuit anys. L’idioma vehicular és l’an-
glès 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 ter-
me 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.

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

DEUTSCHE SCHULE BARCELONA - 
COLEGIO ALEMÁN

L’escola ofereix, com a escola alemanya oficial, una formació en un entorn inter-
nacional des del parvulari fins a Abitur/selectivitat. Campus per a 1.600 alumnes amb  
un 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 companyia, valors, desenvolupament de l’autonomia i compromís social. 

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

ES INTERNATIONAL SCHOOL

ES International School ofereix un programa d’anglès 
personalitzat basat en el sistema educatiu dels Estats Units. Ens trobareu a les ins-
tal·lacions de l’Acadèmia Sánchez-Casal, on promovem l’esport com a part essencial 
del programa, amb especial èmfasi en el tennis. El programa inclou una base acadèmi-
ca sòlida que promou una participació activa i un estil de vida sa i saludable.

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

GRESOL INTERNATIONAL-AMERICAN SCHOOL 

Gresol International-American School és una insti-
tució privada que ofereix educació a estudiants de tres a divuit anys. Té escoles 
d’educació infantil de 0-3 anys associades (GresolKids) en diferents poblacions per 
oferir el projecte educatiu ja des dels quatre mesos. L’escola està a l’avantguarda 
de la innovació pedagògica per assegurar que cada alumne assoleixi el seu màxim 
potencial, tant en els estudis acadèmics com en el desenvolupament personal. 
Gresol valora molt les arts, la música, els esports i les habilitats tecnològiques com 
a part essencial del procés d’aprenentatge. Actualment, l’escola es troba en procés 
d’acreditació per al Programa del Diploma de Batxillerat Internacional (IB). 

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

HAMELIN-LAIE INTERNATIONAL SCHOOL

Hamelin - Laie International School és una institució priva-
da que des de l’any 1988 es dedica a les etapes d’educació 
infantil (de zero a cinc anys), primària (de sis a dotze anys), secundària (de dotze a 
setze anys), batxillerat nacional i internacional (setze i disset anys). 

En la seva metodologia d’ensenyament, pren com a punt de partida el potencial de 
cada alumne. Desperten la seva curiositat pel món que els envolta i els subminis-
tren eines perquè desenvolupin el seu propi mètode de treball, guiant-los en cada 
moment per mantenir un rigor acadèmic. Així, els seus alumnes adquireixen amb 
motivació els continguts del currículum escolar. 

També treballen perquè els seus alumnes tinguin una mentalitat oberta i tolerant, 
amb valors sòlids basats en el respecte intercultural i la solidaritat, i alhora pro-
mouen el talent i les habilitats personals perquè desenvolupin un criteri propi.

Web/email: www.hamelinlaie.com / laie@escolessas.com
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HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA

Highlands School Barcelona és una escola privada, internacional i 
catòlica que ofereix educació espanyola i britànica per a nens d’un 
a divuit anys. Segueix la metodologia de Cambridge International 
School, una escola vinculada al Conservatori Liceu de la Música de 
Barcelona i una escola RC. El seu lema «Semper altius» expressa 
la seva aspiració per assolir, cada dia, el màxim desenvolupament 
integral possible, que inclou l’excel·lència intel·lectual, física, moral i humana. 

Disposa d’àmplies instal·lacions noves en un entorn verd molt agradable a un pas 
de Barcelona.  

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

LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE

El Lycée Français de Barcelone (LFB) es va 
establir a la ciutat el 1924. 

Les ensenyances impartides estan homologades pel Ministeri d’Educació Nacional 
francès i van des de l’educació infantil (preescolar) fins al baccalauréat (selectivi-
tat), d’acord amb el sistema educatiu francès. L’LFB està reconegut i autoritzat pel 
Govern espanyol i integra els programes previstos pels acords culturals francoes-
panyols. El projecte del centre es basa en valors compartits en una societat demo-
cràtica: respecte pel pròxim, autonomia, responsabilitat, confiança, integració de 
les diferències, laïcisme, solidaritat, equitat i tolerància.

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

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL 

El Lycée Français de Gavà Bon Soleil acull 1.250 alum-
nes, des de P3 fins a 2n de batxillerat. Fundat el1969, 
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 ob-
tenir 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

NACE SCHOOLS

NACE Schools, grup educatiu privat amb 33 escoles en sis 
països, ofereix als seus alumnes una educació internacional d’excel·lència que els 
obre les portes de les millors universitats del món i els prepara per viure amb èxit 
un futur sense fronteres, i aconsegueix que a l’estranger s’hi sentin com a casa.

Algunes de les escoles que pertanyen a NACE Schools són: Agora Sant Cugat 
International School, Agora Patufet Infant School, Agora International School 
Barcelona i Agora International School Andorra. 

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

www.colegioagorasantcugat.es / www.agorapatufet.es / www.colegioagorabarce-
lona.es / www.cimand.com

info@agorasantcugat.edu.es / info@agorapatufet.edu.es / info@agoraisbarcelona.
edu.es / info@cimand.com

OAK HOUSE SCHOOL

Oak House School és una fundació privada sense ànim de 
lucre fundada el 1968, és una escola coeducacional amb infantil, primària, ESO i 
batxillerats, per a nens d’entre tres i divuit anys, que segueix el currículum britànic 
a Early Years i a Primary. A Year 2 (1r de primària) s’incorporen les assignatures de 
castellà i català i a partir de Year 4, socials.  A l’ESO se segueix el model educatiu 
espanyol i s’incorpora una quarta llengua: francès o alemany. A 3r i 4t d’ESO es 
prepara els alumnes per als exàmens externs de Cambridge IGCSE. Els alumnes 
poden continuar amb el model nacional fent batxillerat social o tecnològic o bé 
optar pel batxillerat internacional impartit completament en anglès.

Web/email: www.oakhouseschool.com / admisiones@oakhouseschool.com
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SCUOLA ITALIANA DI BARCELLONA 

L’escola pública italiana de Barcelona inclou la Scuola dell’infanzia 
paritaria (nens i nenes de tres a cinc anys, sis classes, al voltant de 
130 alumnes), la Scuola primaria (alumnes de sis a deu anys, deu classes, al voltant 
de 260 estudiants), una Scuola secondaria di 1º grado anomenada també Scuola 
media (alumnes d’onze a tretze anys, sis classes, amb 130 estudiants), i un Liceo 
Scientifico (alumnes de catorze a divuit anys, vuit classes, amb 150 estudiants). 
La llengua vehicular és l’italià, però també s’hi estudia anglès, castellà i català. El 
sistema educatiu espanyol reconeix oficialment la Scuola Italiana i permet, per 
exemple, que els alumnes tinguin accés a les universitats locals. 

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

SEK CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL

A només 35 minuts de Barcelona trobem el SEK 
Catalunya International School, únic centre a Catalunya que ofereix els tres pro-
grames de l’International Baccalaureate. Aquesta escola trilingüe en anglès, cas-
tellà i català ofereix als seus alumnes unes instal·lacions immillorables per al 
desenvolupament de totes les àrees del currículum, des dels quatre mesos fins 
als divuit anys.

Aquest curs, com a novetat, SEK-Catalunya ha inaugurat el seu International 
Boarding House, per donar allotjament a estudiants que venen de tot el món. 

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

ST. PETER’S SCHOOL BARCELONA 

St. Peter’s School Barcelona ofereix una educació in-
dependent: a través d’un currículum propi, els seus 
alumnes (de dotze mesos a divuit anys) es preparen per afrontar els reptes que 
s’aniran trobant al llarg de la seva vida. Un programa complet d’exàmens interna-
cionals que culmina amb el programa d’IB (batxillerat internacional) els garanteix 
l’accés a universitats nacionals i internacionals, i completa un currículum que 
combina cinc idiomes (anglès, castellà, català, francès i alemany); i també habi-
litats i coneixements científics, tecnològics, humanístics i de comunicació. A més, 
ofereix un programa de desenvolupament personal que té l’objectiu que els estu-
diants puguin arribar a ser ciutadans crítics i de mentalitat oberta, preparats per 
viure, estudiar i treballar on vulguin.

Web/email: www.stpeters.es / cescorcia@stpeters.es
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D’INFORMACIÓPUNTS
ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS I CLUBS SOCIALS

ASSOCIACIÓ CASA RUSSA A CATALUNYA

Des del 2010, l’Associació Casa Russa a Catalunya té com a ob-
jectiu principal l’expansió i el reforç dels llaços culturals entre 
Espanya, Catalunya, Rússia i el món. Promou projectes conjunts amb organitza-
cions de la comunitat russa per tot el territori espanyol i organitza regularment 
trobades internacionals, concursos, festivals de música i dansa i exposicions que 
compten amb la participació de molts artistes de diverses parts del món.

Una part significativa de la tasca de l’associació és la divulgació i l’intercanvi d’in-
formació sobre la cultura russa i les seves tradicions. 

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

ASSOCIACIÓ UCRAÏNESA DJERELO

Associació que fomenta la cultura, les tradicions i els cos-
tums ucraïnesos a Catalunya i Espanya. Es dediquen a facilitar als membres de 
l’associació el contacte amb el seu país, tant pel que fa a l’àmbit educatiu, com 
lúdic o professional, així com a facilitar la integració dels que acaben d’arribar al 
país.

A més, porten a terme diversos tallers i activitats, com artesania, brodats o cuina, 
per promoure la seva cultura.

Web/email: www.djerelo.es / olgadzyuban@hotmail.com

ASODAME-CLUB BPW-BCN  
(BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN) 

Col·lectiu de dones d’empresa —autònomes, empresàries i directives— amb pro-
ductes i serveis de tots els sectors i interessades en la incorporació de dones d’al-
tres països i en l’intercanvi d’experiències i negocis amb oportunitat de creixement 
i expansió. 

Aporten perspectives excel·lents de millora i creativitat, tant per a les empreses 
com per a l’emprenedoria en femení. Obert per a inscriure’s i intercanviar coneixe-
ments, experiència i networking. 

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

BARCELONA WOMEN’S NETWORK (BWN)

Barcelona Women’s Network és un grup social format per 
dones internacionals. 

L’objectiu del grup és fomentar l’amistat i una major comprensió cultural de 
Barcelona i Catalunya, així com tornar alguna cosa a la comunitat a través d’actes 
de recaptació de donatius i activitats mensuals. 

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

BARCELONE ACCUEIL - CERCLE DES FRANÇAIS

Barcelone Accueil és una associació de francesos i francòfils 
que es reuneixen per fer activitats al voltant de la cultura fran-
cesa i espanyola. També ajuda les persones que acaben d’arribar a instal·lar-se. 

Web/email: www.cercledesfrancais.es / karimjoutet@yahoo.fr

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA 

Fundada el 1865, és l’entitat italiana a l’estranger 
més antiga del món. És una associació beneficocultural, ubicada en un històric 
edifici modernista de passatge Méndez Vigo. L’associació és el màxim punt de re-
ferència per als italians a Barcelona.

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

CLUB NATACIÓ BARCELONA 

Club esportiu i social amb més de 100 anys 
d’història i una ubicació privilegiada davant de la platja de la Barceloneta. Amb  
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 / mmoncunill@cnb.cat
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CLUB SUIZO DE BARCELONA 

Té l’objectiu d’establir un punt de reunió per a persones amb nacionalitat suïssa 
i persones residents a Barcelona, independentment de la seva nacionalitat, així 
com estimular la vida social i contribuir al desenvolupament de tot tipus de rela-
cions entre Espanya i Suïssa. Per fer-ho, organitza activitats lúdiques, tant cultu-
rals com gastronòmiques, i trobades de temàtica socioeconòmica.

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

EUROPEANS IN CATALONIA

Europeans in Catalonia és un moviment proeuropeu, creat per difondre els valors 
de la Unió  Europea i els beneficis de formar-ne part, així com promoure la cohesió 
entre els seus ciutadans des de la seva diversitat.

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

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA

La Fundació Institut Confuci de Barcelona és una institu-
ció constituïda per Casa Àsia, la Universitat de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat d’Estudis Estrangers de 
Pequín, Xina. 

És una institució no lucrativa creada amb la finalitat de promoure el desenvolupa-
ment de l’ensenyament i la cultura de la Xina a Catalunya. Promou i divulga cursos 
i materials didàctics vinculats a programes acadèmics oficials xinesos. També as-
sessora tothom qui vulgui estudiar, treballar o fer negocis a la Xina.

Web/email: www.confuciobarcelona.es / fundacion@confuciobarcelona.es

INTERNATIONS

La primera xarxa social dissenyada per i per a 
persones que viuen i/o treballen fora de les seves ciutats d’origen, que, a través 
d’actes organitzats quasi setmanalment, permet enfortir una xarxa de contactes 
tant personal com professional. Un ambient únic on es barregen expatriats de 
diferents sectors, mercats i cultures.

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

PROFESSIONAL WOMEN’S  
NETWORK (PWN) BARCELONA

PWN és una organització sense ànim de lucre amb l’objectiu d’avançar en el li-
deratge equilibrat de gènere. La seva xarxa global compta amb 4.000 membres, i 
entre les seves activitats principals hi ha: un programa de mentoring, tallers men-
suals enfocats a aprendre i avançar en la trajectòria professional de les dones i un 
acte mensual en el qual els assistents poden impulsar la seva carrera professional 
gràcies a la xarxa de professionals empresarials i corporatius de PWN, amb l’an-
glès com a idioma vehicular.

Vine i uneix-te a la comunitat de PWN Barcelona avui i avancem junts!

Web/email: www.pwnbarcelona.net   / community@pwnbarcelona.net 

RED GLOBAL MX (MEXICANOS CALIFICADOS  
EN EL EXTERIOR) CAPÍTULO BARCELONA

La Red Global MX es concep com una xarxa global interconnectada, en la qual 
participa la comunitat migrant altament qualificada que viu a l’exterior i permet 
l’articulació de projectes en benefici de Mèxic, amb l’objectiu de contribuir al des-
envolupament del país.

El model d’organització de la xarxa es desenvolupa a través d’una coordinació glo-
bal, coordinacions regionals i capítols que determinen les seves metes i objectius. 
Els capítols són grups amb identitat local que s’adhereixen a la missió de la xarxa 
Global MX. 

Web/email: www.redglobalmxbcn.com / talentia.info@gmail.com

SIETAR ESPAÑA (Society for Intercultural  
Education, Training and Research)

SIETAR España (Society for Intercultural Education, Training 
and Research) és una plataforma de promoció de l’educació, 
formació i investigació en l’àmbit intercultural per facilitar, entre altres, l’adaptació 
i integració de l’expatriat i la seva família a diferents cultures i la productivitat en 
equips de treball globals.

Web/email: www.sietar.es / barcelona@sietar.es



EXPOSITORS

64 65

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

La Union des Français de l’Étranger és una associació d’uti-
litat pública present en 110 països a través de 180 repre-
sentacions. Acompanya la comunitat francesa en tots els aspectes de la seva vida 
a l’estranger, ja sigui mitjançant qüestions pràctiques a l’arribada o organitzant 
actes socials, culturals i esportius al llarg de l’any, així com serveis per trobar una 
feina.

Web/email: www.emploi-espagne.org / www.facebook.com/ufecatalogne / 
barcelone@ufe-espagne.com

VENEZUELAN BUSINESS CLUB

El Venezuelan Business Club (VBC) és una plataforma global fundada el 2003 per 
a oferir un lloc de trobada i connexió per a la comunitat empresarial i professional 
veneçolana a l’estranger que promou oportunitats de negocis i integració i aporta 
valor a les ciutats on és present.

Web/email: www.venbc.org / infobcn@venbc.org LINKED
per BARCELONA
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L’equip promotor de l’Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa vol agrair el 
suport rebut per fer possible el Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona a:

• Patrocinador prèmium: 

• Patrocinadors: 

• Media Partner: 

• Col·laboradors: 

• Amfitrions i amfitriones: Emma Grenham, Mamadou Korka Diallo, Scott 
Mackin i Burcu Tunçer

• Estudiants voluntaris de les escoles que formen part de Barcelona 
International Schools Association (BISA)

• A totes les persones que han participat com a ponents, moderadors o  
testimonis en el programa d’activitats de manera desinteressada

• A l’equip d’aPortada Comunicació per la seva implicació total en l’organització 
d’aquest projecte

AGRAÏMENTS
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You. Your bank.

Benvingut al banc que millor 
t’entén a Espanya.

Gràcies al nou Welcome Service, a 
Banc Sabadell ens posem en la pell del 
nou resident i l’acompanyem tant en 
la seva arribada com en la seva vida 
quotidiana en el nostre país. I ho fem 
amb l’orientació i l’atenció que es mereix, 
no només quan es tracta de temes 

financers com obrir un compte o invertir, 
sinó també en aspectes relacionats amb 
la seva vida personal en el nostre país.

Informa-te’n a bancsabadell.com/welcome 
o trucant al +34 902 343 999 (24 hores, 
7 dies a la setmana).

Som especialistes a posar-nos en la pell dels nous 
clients estrangers: Welcome Service.

There, wherever you are
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