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

Malauradament, a l’octubre va arribar la segona onada i aquestes trobades es van haver de cancel·lar en 
compliment de les mesures sanitàries vigents en aquell moment.
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Amb aquesta sessió s’iniciarà la Barcelona Expat Week 
amb dues ponències. A la primera part tindrem un 
representant d’una prestigiosa consultoria internacional 
que ens explicarà les tendències globals en talent i les 
oportunitats per a Barcelona. En la segona, el primer 
tinent d’alcaldia de la ciutat, explicarà com se situa 
Barcelona davant d’aquest nou escenari i les iniciatives 
que ofereix al talent internacional.

Aquesta sessió oferirà consells pràctics per gestionar els 
tràmits d’arribada a Barcelona: Com aconseguir el NIE? 
Per què és important estar en el registre del padró 
municipal? Com puc matricular el meu cotxe o validar el 
carnet de conduir? On he d’anar a buscar la meva 
targeta sanitària? És obligatori registrar el meu animal de 
companyia? També us donarem consells per fer-vos la 
vida més fàcil a la ciutat, com ara obtenir el carnet de 
biblioteca, del Bicing, on són les oficines de turisme de 
Barcelona, etc..

Els canvis en l’habitatge sempre provoquen estrès. Si, 
a més de canviar de pis o habitatge, ens traslladem a 
una altra ciutat d’un altre país, la tensió es multiplica 
(llunyania familiar, noves amistats, cultura, llengua, 
gastronomia, costums per descobrir, etc.). Amb 
aquest taller volem ajudar-vos a prioritzar la llista de 
to do que qualsevol expatriat ha de tenir en compte a 
l’hora d’arribar a la seva nova ciutat i facilitar-ne així 
l’aterratge i la integració.

CONFERÈNCIA INAUGURAL: NOU PARADIGMA PER AL 
TALENT I PER A BARCELONA

9.00 - 10.00 h

Aterratge personal Dilluns 19 d’octubre

Mario Rubert, director de Promoció de la Ciutat de 
l’Ajuntament de Barcelona

Presentació de l’esdeveniment

Katerina Psychopaida, responsable de Talent, Mercer 
Europa

2020, l’any que va canviar l’experiència dels empleats per 
sempre: oportunitats per a Barcelona (en anglès)

Laia Bonet, tercera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Barcelona mai no s’atura: la ciutat del talent (en castellà)

TALLER: CONSELLS PRÀCTICS PER MINIMITZAR ELS 
MALDECAPS AMB ELS TRÀMITS

12.00 - 13.00 h

Tallerista: Mireia Camps, field consultant manager a 
Espanya d’Eres Relocation

Idioma: anglès

TALLER: CHECKLIST PER ALS EXPATS QUAN ARRIBEN A 
BARCELONA

10.30 - 11.30 h

Talleristes: Raisa Venermo, sòcia d’AvaLanding          
Lourdes Santisteban, cofundadora y CEO d’AvaLanding 
Idioma: anglès

Primers passos després de l’arribada a Barcelona: molts 
tràmits i contractes de serveis (aigua, electricitat, telefonia, 
etc.) requereixen prèviament tenir un compte bancari al 
país de residència. Com es pot obrir un compte, quina 
documentació cal, quins serveis es necessiten.

MEET & SHARE: COM OBRIR UN COMPTE BANCARI?

13.00 - 14.00 h

Experts: Mireia Lafoz, directora de Clients Internacionals 
del Banco Sabadell; Montserrat Martín-Tereso Deulofeu, 
directora de Banca Personal del Banco Sabadell; Ángel 
Ruiz, director de PYME BStartup de Banco Sabadell 

Idioma: anglès

Participants: María Cortadellas, James Douet y Silvia 
Congiu compartiran el seu testimoni com a participants al 
programa Voluntariat per la llengua

Idioma: Sessió trilingüe en anglès, català i castellà

Vols participar en un programa de voluntariat a Barcelona? 
Vols conèixer Barcelona per mitjà de la seva gent? Coneix el 
programa Voluntariat per la Llengua. Coneix testimonis reals 
que han participat en el programa i que explicaran com han 
fet amics, han après llengua i han gaudit de la ciutat.

MEET & SHARE: VIU BARCELONA AMB EL CATALÀ!

14.00 - 15.00 h

Dinamitzadores: Anna Valls, tècnica de normalització 
lingüística del Centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona
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El Palau Güell és un dels primers encàrrecs importants 
que va rebre Antoni Gaudí al principi de la seva carrera. 
Gaudí va dissenyar un palau funcional adaptat a les 
necessitats de la vida privada de la família Güell-López i 
de la intensa vida social i cultural que hauria d’acollir. En 
petit comitè, tindrem el privilegi de visitar aquesta casa 
magnífica i singular.

Aquest seminari web explicarà el sistema educatiu local: 
públic, concertat i privat. Els diferents actors i experts del 
món educatiu comentaran quines opcions serien les més 
adequades per a les famílies internacionals.   A més, es 
tractaran els factors a tenir en compte en l’elecció de 
l’escola i quines són les modalitats especials de 
batxillerat (batxibac, batxillerat internacional o esportiu).

MEET & SHARE: BUSCAR HABITATGES A BARCELONA I 
RODALIES

15.00 - 16.00 h

Aterratge personal Dilluns 19 d’octubre

Com funciona el sistema de lloguer i compra d’habitatges 
a Barcelona i rodalies? Implicacions per a una cerca amb 
èxit. Quins criteris cal tenir en compte a l’hora de triar pis o 
casa? Errors freqüents i com evitar-los. Expectatives de 
lloguer i preus de compra (per a l’any que ve). Farem una 
breu revisió dels barris o ciutats de l’àrea metropolitana, 
per veure les zones de moda, emergents i clàssiques de 
tota la vida.

TROBADA PRESENCIAL: DESCOBREIX EL PALAU GÜELL

18.30 - 20.30 h

SEMINARI WEB: QUINA ESCOLA VULL PER ALS 
MEUS FILLS?

16.00 - 17.00 h

Expert: Raf Jacobs, fundador & CEO d’INSPIRE Property Experts 

Moderador: Víctor Saura, periodista i director de la 
Fundació Periodisme Plural i de El diari de l’educació

Ponents: Julie Harris, directora de l’Oak House School 
i presidenta de la Barcelona International Schools 
Association (BISA); Neus Lorenzo, inspectora 
d’educació, Inspecció d’Educació (Barcelona)

Idioma: anglès

Idioma: anglès

El model de salut a Barcelona és mixt i, com el sistema 
educatiu, combina centres públics, concertats i privats. 
En aquesta sessió s’expliquen els models sanitaris, les 
cobertures i les assegurances. Aprofitarem per comentar 
i actualitzar el pla d’acció de l’Ajuntament de Barcelona i 
totes les mesures sanitàries i les mesures post-covid-19. 

SEMINARI WEB: CONSELLS PER ACCEDIR A LA SANITAT 
A BARCELONA

17.00 - 18.00 h

Moderadora: Ana Martí, coordinadora d’atenció al ciutadà 
del Hospital Vall d’Hebron

Ponents: Madeleine Smit, fundadora & CEO de Turó 
Park Medical Center; Conchita Peña, directora d’Atenció 
Ciutadana i Participació del Servei Català de la Salut

Idioma: castellà
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Conèixer les llengües és un avantatge comparatiu 
important en l’àmbit professional. On pots aprendre o 
perfeccionar llengües estrangeres a Barcelona per 
trobar una feina millor o desenvolupar la teva carrera 
professional? Com es pot millorar el català i el castellà 
per integrar-se millor tant professionalment com 
personalment a la ciutat i a la societat catalanes.

Un dels efectes secundaris de la covid-19 ha estat la 
implementació massiva del teletreball. Aquest important 
canvi de paradigma com l’ampliació a tots els sectors 
econòmics primer i després la normalització del teletreball 
sembla que no té marxa enrere. Parlarem amb experts de 
les noves tendències del teletreball i del seu impacte en 
espais de cotreball, empreses emergents, pimes i 
empreses multinacionals. També veurem els nous reptes 
de mobilitat urbana que planteja aquest canvi a curt i llarg 
termini i el seu impacte en la contaminació.

La xarxa social LinkedIn és un espai especialment equipat 
per trobar oportunitats de feina i projecció laboral. En 
aquesta sessió donarem a conèixer deu punts d’aplicació 
essencials, pràctics i immediats que t’ajudaran a destacar i 
tenir més oportunitats en l’entorn altament competitiu i 
professional d’aquesta xarxa.

TALLER: ON PUC TROBAR FEINA A BARCELONA?

10.30 - 11.30 h

Treball i formacióDimarts 20 d’octubre

Quins són els perfils més valorats per a les empreses 
locals? Quins són els llocs de treball amb més projecció? 
Quins sectors empresarials exigeixen més talent 
internacional? Quins consells necessitem per abordar una 
entrevista de treball? En aquesta sessió t’oferirem una visió 
completa de l’oferta de treball de Barcelona que t’ajudarà a 
decidir on pots sol·licitar-la.

MEET & SHARE: APRÈN IDIOMES PER CONNECTAR 
AMB EL MÓN

15.00 - 16.00 h

TALLER: DEU TRUCS PER BUSCAR FEINA AMB 
LINKEDIN

12.00 - 13.00 h

Tallerista: Gizem Baykal, senior manager de Page Personnel
Dinamitzador: Pedro Ralda, director de continguts a Both. 
People & Comms

Participants: Lucio Izzo, director de l’Istituto Italiano di Cultura 
de Barcellona; Max Vasseur, director de l’Institut Français de 
Barcelone; Lídia Tubert, coordinadora d’activitats culturals i 
administració de la Fundació Institut Confuci de Barcelona; 
Sébastien Portelli, agregat de cooperació lingüística a Espanya, 
àrees del nord-est i llevant, Ambaixada de França

SEMINARI WEB: LES CLAUS DEL TELETREBALL 
POST-COVID-19 A BARCELONA

16.00 - 17.00 h

Moderadora: Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà

Ponents: Sergi Saurí, director del CENIT; Bego Echeverría, 
experta en Project Management; Carlos de la Cruz, director 
regional de vendes i distribució per al sud d’Europa, Allianz Partners

Tallerista: Enrique San Juan, expert en social media i 
director de Community Internet - The Social Media 
Company

Idioma: anglès

Idioma: anglès

Idioma: anglès

Idioma: castellà

En un moment de crisi econòmica, la formació en el món 
digital és clau per buscar feina. En aquesta sessió us 
informarem dels perfils i coneixements digitals més 
valorats per les empreses locals. També podeu descobrir 
l’oferta de formació presencial i digital del Cibernàrium, 
de Barcelona Activa, i altres recursos de la ciutat per 
actualitzar els coneixements o ajudar-vos a descobrir 
noves habilitats i eines digitals.

MEET & SHARE: FORMA’T EN EL MÓN DIGITAL I AMPLIA 
ELS TEUS HORITZONS PROFESSIONALS

13.00 - 14.00 h

Expert: Raúl Sánchez, responsable d’Innovació, Direcció 
de Formació i Innovació de Barcelona Activa

Idioma: anglès
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SEMINARI WEB: OPORTUNITATS LABORALS EN EL 
SECTOR DIGITAL A BARCELONA

17.00 - 18.00 h

Treball i formacióDimarts 20 d’octubre

El teletreball accelera la digitalització de l’economia. En 
aquesta secció es tractarà l’evolució del paisatge 
professional dels propers anys a la ciutat i de la importància 
de promoure el talent digital. Quines professions, habilitats i 
coneixements seran els més sol·licitats? On es pot fer 
formació per adquirir els coneixements i habilitats 
necessàries per aconseguir aquesta especialització? Quins 
sectors econòmics (com el comerç electrònic) i quin tipus 
d’empreses ho necessitaran? Experts i actors rellevants de 
l’ecosistema barceloní ens ajudaran a entendre les 
perspectives del futur del treball i l’economia digital.

Moderador: Jordi Meya, director de la Comissió de Talent a CTecno 

Ponents: Ronan Bardet, fundador d’EGI Group; Adrià 
Baqués, general manager d’Ironhack

Idioma: anglès

La Casa Gran és l'edifici i seu de l'Ajuntament de 
Barcelona,   situat al centre històric de la ciutat. Darrera la 
seva façana neoclàssica s'hi amaga l'històric Saló de 
Cent, considerat una joia del gòtic, les pintures de Josep 
Maria Sert i el bell pati amb l'escalinata i galeria ogival. 
Descobrirem tots aquests racons i farem un viatge per la 
història de l'edifici en una conferència des de l'imponent 
Saló de Cròniques.

TROBADA PRESENCIAL: DESCOBREIX LA CASA GRAN 
DE LA CIUTAT

18.30 - 20.30 h
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Els països nòrdics s’han convertit en un hub per a les 
empreses emergents tecnològiques d’èxit a tot el món, 
com Skype, Spotify o Rovio Mobile. Per què? En part 
perquè aquests països es troben entre els deu primers en 
diversos indicadors (millor país per crear una empresa, 
índex d’innovació global, percentatge més alt d’R+D en 
PIB, nivell educatiu, talent digital, etc.). Barcelona, gràcies 
al seu ecosistema emprenedor i a la seva qualitat de vida, 
és una ciutat que cada vegada atrau més talent nòrdic. En 
aquesta sessió podràs conèixer i connectar amb diversos 
emprenedors i professionals d’aquests països per 
aprendre de les seves experiències i testimonis.

La sessió oferirà una dinàmica activa, dissenyada per donar 
a conèixer els beneficis del treball en xarxa (networking) i la 
importància de les associacions de dones. La creació d’una 
forta xarxa de relacions pot marcar la diferència entre l’èxit i 
el fracàs en qualsevol projecte i la clau és veure en el treball 
en xarxa una eina holística capaç de complir els objectius 
personals i professionals. Aquest taller oferirà un espai real 
de treball en xarxa amb la presència d’associacions de 
dones líders a Barcelona.

Entorns de treball cada vegada més diversos augmenten la 
probabilitat de malentesos, errors i conclusions 
equivocades. Entendre com evitar-ho requereix 
autoconeixement, adaptabilitat, comunicació intercultural 
efectiva i capacitat de celebrar diferències (en nosaltres 
mateixos/es i en altres) en lloc de sentir-los com a 
amenaçadors. En aquest taller participatiu explorarem com 
identificar i aprofitar les diferències culturals per connectar 
millor, afegir valor i promoure la inclusió i la innovació.

TALLER: LES NOSTRES COMPETÈNCIES I HABILITATS: 
EL VALOR AFEGIT DEL NOSTRE TALENT

10.30 - 11.30 h

Talent sense fronteresDimecres 21 d’octubre

En aquest taller, de manera ràpida i divertida et 
familiaritzaràs amb l’argot de les competències i les 
habilitats, i coneixeràs les més importants en el món 
laboral que fan que un talent sigui valorat. També podràs 
fer algun exercici d’autoconeixement i practicaràs per 
descobrir la manera de trobar i reflectir el teu valor afegit.

MEET & SHARE: CONNECTA AMB EL TALENT NÒRDIC

14.00 - 15.00 h

TALLER: UTILITZA LA TEVA SINGULARITAT PER 
MARCAR LA DIFERÈNCIA

12.00 - 13.30 h

Tallerista: Javier Terrisse, formador de Barcelona Activa 
Dinamitzadora: Jessika Klingspor, fundadora i directora de 
Performance Prime Cities

Participants: Alessio Ruggieri, Controller of expansion Espanya i 
Portugal HM Group Spain & Portugal Fredrik Gillström, M&A and 
Business Development d’Adamo Telecom Iberia SAU; Johan 
Cavallini, president de la Cambra de Comerç Hispano-Sueca

MEET & SHARE: TREBALL I SORORITAT: XARXES 
PROFESSIONALS DE DONES

15.00 - 16.00 h

Dinamitzadora: Daniela Freund, professora i investigadora de la 
Facultat de Turisme i Direcció hotelera Sant Ignasi-URL

Participants: Montse Barceló, d’Eje&Con; Clotilde Tesón, de 
Professional Women’s Network (PWN) Ikuska Sanz, de Lean In 
Barcelona; Elizabeth Breedlove de 50 a 50. 

Talleristes: Claudia Issa i Anna Zelno, sòcies de SIETAR 

Idioma: anglès

Idioma: anglès

Idioma: anglès

Idioma: anglès

En aquesta sessió podràs conèixer les persones amb 
més lideratge de la comunitat internacional a Barcelona. 
Aprendrem també les diferents maneres d’accedir als/les 
expatriats/ades de Barcelona i ampliar la teva xarxa de 
contactes. Això pot ajudar a fer créixer la teva empresa i 
facilitar que els teus projectes a la ciutat es facin realitat.

MEET & SHARE: COM CONSTRUIR LA TEVA XARXA DE 
NEGOCIS A BARCELONA

13.00 - 14.00 h

Expert: Victor Horcasitas, president de Barcelona 
Metropolitan

Idioma: anglès
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En les últimes dècades, Barcelona ha estat capaç de crear 
una identitat urbana inclusiva, basada en les tres tes: 
talent, tecnologia i tolerància. Avui dia, la ciutat és un centre 
d’innovació líder en àrees com les ciències biomèdiques, 
la fotònica, la recerca en energia i la informàtica. Barcelona 
s’ha convertit en un imant per a científics, emprenedors i 
creadors, atrets per les millors universitats i escoles de 
negocis, institucions i infraestructures de recerca de 
primer nivell combinades amb una excel·lent qualitat de 
vida. En aquesta taula rodona, els principals investigadors i 
emprenedors que van decidir traslladar-se a Barcelona i 
desenvolupar la seva carrera professional a la nostra ciutat 
compartiran la seva experiència, idees i assessorament.

Casa SEAT s'ha convertit en el referent de la ciutat per 
explorar el futur de la innovació i la mobilitat, inspirat per 
les noves tecnologies, el disseny i la creativitat. De la mà 
del seu director, Gabriele Palma, tindrem el privilegi de 
conèixer aquest nou projecte inaugurat per retre tribut a la 
ciutat de Barcelona. Què és Casa SEAT i quina és la seva 
programació? Quina vinculació té SEAT amb Barcelona i 
la comunitat expatriada? Descobreix els nous reptes de la 
mobilitat i les propostes de SEAT MO!

Després de la presentació de Casa SEAT a l'auditori de la 
planta -1, els assistents podran gaudir d'una visita guiada 
en petits grups en anglès o castellà.

SEMINARI WEB: SHE.PRENEUR: COM REINVENTAR-SE 
A TRAVÉS DE L’EMPRENEDORIA DES D’UNA 
PERSPECTIVA FEMENINA

16.00 - 17.30 h

Talent sense fronteresDimecres 21 d’octubre

Durant una hora, juntament amb les nostres convidades, 
exposarem les possibilitats de la reinvenció professional 
mitjançant l’emprenedoria des de la perspectiva femenina.

Aquesta sessió híbrida organitzada per Womanthon té tres 
objectius:

·  Donar visibilitat a la dona en l’entorn emprenedor. 
·  Conèixer dones emprenedores expatriades a Barcelona. 
·  Generar treball en xarxa entre totes les assistents.

Serà un esdeveniment de suport híbrid de 90 minuts (cara 
a cara i en línia). Comencem amb una taula rodona cara a 
cara amb quatre ponents: dues emprenedores de 
Barcelona i dues emprenedores expatriades que s’han fet 
un lloc en el món de l’emprenedoria, moderats per Núria 
Soler, cofundadora de Womanthon.

L’última mitja hora de l’esdeveniment, la dedicarem a 
realitzar un repte i una dinàmica de treball en xarxa i 
sororitat entre les assistents, tant presencials com virtuals, 
duts a terme per la Lourdes Torices, directora d’Expansió 
del TIC & Law.

TALENT SENSE FRONTERES: INVESTIGADORS 
CIENTÍFICS LÍDERS A BARCELONA

17.00 - 18.00 h

Moderadora: Núria Soler, fundadora de Womanthon 
Moderador: Alexis Roig, CEO de SciTech DiploHub 
(Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub)

Ponents:Aleksander Ivancic, Senior researcher de l’Institut de 
Recerca Energètica de Catalunya (IREC); Jazmin Aguado, senior 
post-doctoral researcher del Barcelona Supercomputing Center 
(BSC-CNS); Laura Nevola, chief scientific officer a IDP Pharma; 
Vikas Trivedi, research group leader a The European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL Barcelona)

TROBADA PRESENCIAL: DESCOBREIX CASA SEAT

18.30 - 20.30 h

Ponents: Lynn Wong, cofundadora de Grupo EventoPlus; Mar 
Alarcón, CEO de Social Car i vicepresidenta de Foment del Treball 
Carlota Planas, cofundadora de Unik Sport Management ; Bibiana 
Cunningham, CEO de BforB Spain; Lourdes Torices, directora 
d’Expansió a Nifled - Tic & Law 

Idioma: anglès
Idioma: anglès
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Què es el social entrepreneurship? A través de l’experiència 
del nostre amfitrió, Andrew Funk i amb la participació de 
persones sense llar que participen en els programes del seu 
projecte per ajudar a reintegrar-se en el món laboral, 
coneixerem de primera mà aquesta empresa social.

TALLER: ELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS DE 
BARCELONA MAI S’ATUREN

10.30 - 11.30 h

Fer negocis i emprendreDijous 22 d’octubre

2020 és un any convuls pel que fa a l’economia, amb 
molts canvis administratius en l’àmbit laboral. S’estima 
que hi haurà un possible augment de l’autoocupació i 
dels professionals independents o autònoms com a 
alternativa a l’atur. Estàs lluitant pel teu negoci arran de la 
pandèmia del coronavirus? Necessites finançament per 
superar la situació actual? Coneixes totes les mesures de 
suport que les administracions públiques i, en especial, 
l’Ajuntament de Barcelona han introduït per a treballadors 
autònoms independents?

Aquest taller servirà per donar-te consells si vols crear un 
negoci a Barcelona o emprendre un nou projecte 
professional.  Des de Barcelona Activa t’expliquem els 
nostres serveis, programes i activitats per acompanyar-te 
durant tot el procés, des de la idea de negoci fins a la 
creació de l’empresa. T’assessorarem sobre les diferents 
opcions de trobar finançament i inversions i sobre com 
convertir la teva idea de negoci en un projecte empresarial 
viable a la nostra ciutat. A través d’un cas real, compartirem 
l’experiència d’una empresa emergent amb tecnologia de 
Barcelona Activa i finançada per Banco Sabadell.

MEET & SHARE: DESCOBREIX EL PROJECTE HOMELESS 
ENTREPRENEUR

13.00 - 14.00 h

Tallerista: Verónica Diéguez, tècnica de simplificació 
administrativa empresarial, Direcció de Serveis Empresarials de 
Barcelona Activa

TALLER: LES CLAUS PER EMPRENDRE A BARCELONA I 
BUSCAR FINANÇAMENT

12.00 - 13.00 h

Moderador: Xavier Dumont, responsable de Serveis per 
Emprendre de Barcelona Activa

Ponents: José Manuel Carol, director operatiu de BStartup Banco 
Sabadell Javier Falco, fundador & COO de MiCuento

Expert: Andrew Funk, fundador de Homeless Entrepreneur

Participants: Vaishali Dasgupta, directora del Grupo Restauración 
Bembi; Xu Lingling, sòcia fundadora de LinkChina Translations & 
Consulting; Shreyashee Nag, directora fundadora de Shreyashee 
Dance Company i de Nupura International Centre for Dance and 
Music; Mihee Seo, fundadora i directora d’OASTA Consulting 

Idioma: castellà

Idioma: anglès

Idioma: anglès

Aquesta sessió ens permet conèixer de primera mà la 
trajectòria i l’experiència de dones emprenedores d’origen 
asiàtic que han triat la ciutat de Barcelona per desenvolupar 
el seu projecte professional i emprenedor. Tindrà un format 
dinàmic i interactiu amb preguntes del públic.

MEET & SHARE: D’ÀSIA A BARCELONA, EXPERIÈNCIES 
DE DONES EMPRENEDORES

14.00 - 15.00 h

Dinamitzadora: Gaëlle Patin Laloy, responsable del programa 
Diversitat i interculturalitat, de Casa Asia

Idioma: anglès

Participants: Paul Fleming, fundador de Barcelona Virtual & 
Affinitá; Victoria Masters, especialista en formació empresarial; 
Marta Cabañas, directora de comptes de FuckUp Nights Global; 
Don Hatch, director global d’Incubació de Demium Startups 

El dinamitzador compartirà les experiències de fracassos 
que cada emprenedor comet una vegada per ressorgir i 
tenir èxit.  Basat en l’experiència pròpia, Fuckup Nights és 
un moviment global que organitza una sèrie 
d’esdeveniments en els cinc continents en què cada 
mes es comparteixen històries de fracàs professional.

MEET & SHARE: LA IMPORTÀNCIA DE LA CULTURA DEL 
FRACÀS

15.00 - 16.00 h

Dinamitzador: Carlos Cruz, director de FuckUp Nights de Barcelona

Idioma: anglès
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La Casa de la Seda és la distingida i luxosa seu del gremi 
més influent de la societat catalana del S. XVIII. Durant la 
trobada, gaudirem d'una conferència en anglès impartida 
per Sonia Crespo, llicenciada en Turisme i Empresarials, 
que presentarà l'origen dels gremis a Barcelona, el seu 
desenvolupament i la seva extinció al segle XIX i de què 
ens ha quedat com a patrimoni visitable en diferents 
edificis de la ciutat. Ens explicarà també la Història de la 
Seda, la seva arribada i confecció a Barcelona, el procés 
de la Seda i altres gremis: velluters, passamaners, 
“perchers”, etc.

Després de la conferència, els assistents podran gaudir 
d'una visita lliure per l'edifici organitzada en petits grups.

SEMINARI WEB: BARCELONA, CIUTAT 
D’OPORTUNITATS PROFESSIONALS I DE NEGOCI

16.00 - 17.00 h

Fer negocis i emprendreDijous 22 d’octubre

Les Cambres de Comerç Europees de Barcelona tenen 
més de 1.500 empreses associades, i representen deu 
països europeus. Fomenten el treball en xarxa entre els 
seus socis, presten serveis que s’implementaran en 
diferents mercats i organitzen activitats formatives. 
Barcelona disposa d’un teixit molt important d’expatriats, 
empreses multinacionals i cambres de comerç que poden 
enriquir la teva xarxa de contactes professionals quan 
arribes a Barcelona.  Aquest seminari web donarà consells 
pràctics per treure el millor partit de les oportunitats de 
negoci que ofereix la ciutat i discutir la millor manera 
d’integrar-se en l’ecosistema empresarial de Barcelona.

TROBADA PRESENCIAL: DESCOBREIX LA CASA DE 
LA SEDA

18.30 - 20.30 h

Moderador: Johan Cavallini, representant de las Cambres de 
Comerç Europees a Barcelona i President de la Cambra de 
Comerç Hispano-Sueca

Ponents: Christoph Himmelskamp, advocat i soci de Rödl & 
Partner Barcelona Barbara Beatrice, administradora-gerent de BBL 
Translation; Ian Cassidy, director general de Yarrells Property; 
Joaquim Serrahima, director general de iLOQ Oya

Idioma: castellà

SEMINARI WEB: BARCELONA, CIUTAT DE TALENTS 
EMPRENEDORS

17.00 - 18.00 h

Aquest seminari web descobrirà la Barcelona emprenedora 
a través dels casos d’èxit de dos internacionals que han triat 
Barcelona per viure i treballar. Els nostres convidats 
compartiran la seva carrera professional i personal, i 
explicaran per què van decidir instal·lar-se i emprendre a 
Barcelona i què representa ser expatriats a Barcelona. 

Moderador: Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global

Ponents: Marta-Gaia Zanchi, fundadora i managing partner de 
Nina Capital Timo Buetefisch, cofundador & CEO de Cooltra

Idioma: anglès
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La província de Barcelona té més de 100 quilòmetres de 
costa, nombrosos racons de somni, atraccions turístiques 
per a tots els gustos i un ampli ventall d’activitats per a totes 
les edats. Les platges del Garraf, els pobles pesquers del 
Maresme, les vinyes i els cellers del Penedès, les muntanyes 
com el Montseny o les planes d’Osona són escenaris idíl·lics 
que cal conèixer. Descobreix les experiències més 
autèntiques a menys d’una hora de la ciutat!

TALLER CREATIU: INSPIRA’T AMB BARCELONA!

10.30 - 11.30 h

Gaudir i participar de la ciutatDivendres 23 d’octubre

El repte és aprendre a mirar, des de diferents 
perspectives, a través de les tècniques dels diferents 
artistes, principalment Pablo Picasso. Un taller inspirador 
per despertar l’artista interior. Per participar des de casa 
només cal que connectis l’ordinador i tinguis preparats 
tres fulls de paper i un bolígraf. Anima-t’hi i inspira’t!

MEET & SHARE: CONEIX ELS ENTORNS: BARCELONA 
ÉS MOLT MÉS

15.00 - 16.00 h

Tallerista: Karlijn Surminski, artista visual i professora d’art
Dinamitzadora: Cristina Vicentini, tècnica de projectes europeus 
a l’Oficina Técnica de Turisme de la Diputació de Barcelona

Participants: Connor Cushnahan, director del Hotel Dolce 
Sitges; Belinda Jane Parris, codirectora de l’Avenc de Tavernet 

Idioma: anglès

Es tracta d’un diàleg literari entre l’autor argentí Laureano 
Debat, autor del llibre Barcelona inconclusa, i Xavier Vidal, 
periodista i fundador de la llibreria No Llegiu, que ens faran 
descobrir les seves barcelones. Ens recomanaran també la 
lectura d’autors locals o estrangers (com Eduardo Mendoza. 
George Orwell, Manuel Vázquez Montalbán, etc.) que han 
escrit novel·les en què l’acció se situa a la nostra ciutat.

SEMINARI WEB: UN PASSEIG LITERARI PER BARCELONA

16.00 - 17.00 h

Ponents: Laureano Debat, autor del llibre Barcelona inconclusa; 
Xavier Vidal, periodista i fundador de la llibreria No Llegiu 

Idioma: anglès

TALLER: APRENDRE CATALÀ EN TEMPS DE PANDÈMIA

12.00 - 13.00 h

Saps que a Barcelona es parlen 300 idiomes diferents? 
En una ciutat multilingüe, quin és el paper de la llengua 
catalana? Aprèn a incorporar el català al teu dia a dia en 
temps de pandèmia.

Talleristes: Blanca Guillén, tècnica de normalització lingüística del 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (nova 
confirmació); Elvira Nadal, tècnica de normalització lingüística del 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona; Txell Pujol, 
coordinadora de Dinamització i Assessorament Lingüístic del 
Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona

Idioma: Sessió trilingüe en anglès, català i castellà

Idioma: castellà

Per descobrir una ciutat, cal conèixer-ne els habitants. És 
per això que la integració social a la ciutat a través de la 
cultura, l’oci i l’esport (associacions, biblioteques, clubs i 
entitats esportives) és clau, la participació en la vida de 
l’escola infantil (AFA), l’aprenentatge del català i/o el castellà 
o la participació amb amics en l’impressionant  calendari de 
festes populars i festes de la ciutat. Amb aquest seminari 
web alguns amfitrions de la Barcelona Expat Week i els 
ciutadans implicats en la vida social esportiva o cultural 
compartiran les seves experiències i consells.

SEMINARI WEB: DESCOBREIX BARCELONA A TRAVÉS DE 
LA SEVA GENT

17.00 - 18.00 h

Moderadora: María José Gómez, directora de Time Out 
Barcelona

Ponents: Sara Larsson, fotògrafa; Patricia Radovic, secretaria 
general de La Casa Degli Italiani; Lucre Mba Ndong, directora de 
l’Àfrica Fashion Week 

Idioma: castellà

MEET & SHARE: INVOLUCRA’T A TRAVÉS DE 
L’ACTIVISME SOCIAL

13.00 - 14.00 h

Barcelona i Catalunya tenen una extensa societat civil i 
una llarga tradició de voluntariat social. Implicar-se en 
associacions o ONG amb finalitats socials (com bancs 
dels aliments, Creu Roja, etc.) pot ser una gran manera 
d’aprendre o practicar el català i el castellà i com 
integrar-se a la ciutat en els aspectes personal i social.

Participants: Roger Civit, director de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya; Eulàlia Mas, directora de 
la Federació Catalana del Voluntariat Social; Aina Gutiérrez, 
coordinadora de Desenvolupament Territorial d’Amics de la 
Gent Gran; Amalia Bartolini, responsable de Voluntariat y 
Logística del Centre d’acollida Assís 

Idioma: anglès i castellà
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Direcció de Promoció de Ciutat
Ajuntament de Barcelona

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

welcome_barcelona
Barcelona_international_welcome

TROBADA PRESENCIAL: DESCOBREIX SOHO HOUSE

18.30 - 20.30 h

Gaudir i participar de la ciutatDivendres 23 d’octubre

Soho House és un punt de trobada exclusiu per a la 
comunitat internacional i el món artístic i cultural de la 
ciutat. Aquest club privat és un lloc ideal per reunir-se, 
divertir-se i créixer. Tenen membres i cases per tot el món 
i també restaurants, spas, espais de treball i cinemes. El 
seu objectiu és fomentar la creativitat en totes les seves 
formes i oferir un lloc on es puguin compartir idees i fer 
contactes, promovent la diversitat, la igualtat i el respecte. 
A Barcelona, Soho House Barcelona es troba en un 
edifici del segle XIX, situat a l’emblemàtica Plaça del Duc 
de Medinaceli, davant del Port Vell.

Per clausurar la Barcelona Expat Week, gaudirem d’un 
concert de petit format a la Soho House.
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