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Benvolgut/ Benvolguda
 
Barcelona és una ciutat oberta. Oberta a la seva 
gent, al talent, a l’emprenedoria, a l’art i a la cultura 
d’arreu del món. 
És una ciutat cosmopolita i acollidora per a tota 
aquella gent que la visita, que hi ve a viure, a 
treballar, a estudiar, a crear, a fer recerca o a iniciar 
nous projectes.
Volem que totes les persones que venen a establir-
se a la ciutat se sentin acollides i puguin gaudir 
de l’experiència i de la forma de viure local. Per 
aquest motiu va néixer el Barcelona International 
Community Day. 
Es tracta d’un punt de trobada de la comunitat 
internacional establerta a l’àrea de Barcelona. Un 
punt de trobada que també vol ser una porta de 
benvinguda, en el que s’ofereix informació i recursos 
i moltes oportunitats per fer contactes i arrelar-se 
com a  barceloní o barcelonina.
Per això és imprescindible que el talent local i 
internacional creïn espais de trobada, d’integració, 
de participació en la vida cívica, social i cultural 
col·lectiva.
Aquesta és la millor manera de conèixer Barcelona 
i la millor forma de sentir-se part d’una comunitat 
com la nostra. Coneixent els serveis per a la 
comunitat internacional, i formant part de les 
entitats i associacions, centres esportius, espais 
de cultura i de creació, trobareu una part imprescindible d’aquesta essència de 
Barcelona.
Aquesta diversitat és un dels majors actius amb què Barcelona vol explicar-se al 
món, i volem comptar amb vosaltres per a fer-ho possible.
 
Jaume Collboni
Tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació
Ajuntament de Barcelona

BARCELONA

DAY

INTERNATIONAL
COMMUNITY
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Barreja’t amb Barcelona
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SALA LLOBREGAT       

10.30 - 11.00 h EN

CÀPSULA: «COM CREAR LA TEVA MARCA 
PERSONAL PER TROBAR FEINA», a càrrec 
d’English with Impact

11.15 - 11.45 h EN

CÀPSULA: «CLAUS FINANCERES PER 
COMENÇAR A BARCELONA», a càrrec de Banc 
Sabadell

12.00 - 12.30 h EN

CÀPSULA: «MUDAR-SE A BARCELONA: 
EXPECTATIVES VERSUS REALITAT», a càrrec de 
BRS Relocation Services

12.45 - 13.45 h EN

TALLER: «COM PARLAR EN PÚBLIC I NO MORIR 
EN L’INTENT», a càrrec de Prestigious Speakers 
– Toastmasters International

14.00 - 14.30 h EN

CÀPSULA: «GAUDIR DE BARCELONA EN 
FAMÍLIA», a càrrec de Mammaproof

14.45 - 15.15 h EN

CÀPSULA: «L’ABC DE LA FISCALITAT A ESPANYA: 
AVANTATGES I CARACTERÍSTIQUES», a càrrec 
de Net Craman Abogados

15.30 - 16.30 h EN

TAULA RODONA: «BARCELONA DÓNA LA 
BENVINGUDA A DONES PROFESSIONALS», 
moderada per Professional Women’s Network 
Barcelona

16.45 - 17.15 h EN

CÀPSULA: «BARCELONA EMPRENEDORA: 
COM CREAR LA MEVA EMPRESA?», a càrrec de 
Barcelona Activa

SALA BESÒS      

10.30 - 11.00 h EN

CÀPSULA: «COM FUNCIONA LA SANITAT A 
CATALUNYA?», a càrrec de Clínicum

11.15 - 11.45 h EN

CÀPSULA: «MOBILITAT INTERNACIONAL DE 
PROFESSIONALS I INVERSORS A BARCELONA», 
a càrrec d’OMB Immigration

12.00 - 13.00 h ENES

TAULA RODONA AMFITRIONS BICD 2017: 
«TREBALLAR A BARCELONA: INTERCANVIANT 
EXPERIÈNCIES», moderada per aPortada 
Comunicació

13.15 - 13.45 h EN

CÀPSULA: «REPTES, CANVIS I OPORTUNITATS 
EN EL SECTOR IMMOBILIARI A L’ÀREA DE 
BARCELONA», a càrrec d’ATIPIKA | Real Estate 
Barcelona

14.00 - 15.00 h EN

TAULA RODONA: «ENTORNS MADE IN 
BARCELONA: INCUBADORES, COWORKINGS, 
ACCELERADORES», moderada per Barcinno 
Media

15.15 - 15.45  h  ES

CÀPSULA: «COM MILLORAR LA TEVA QUALITAT 
DE VIDA?» a càrrec de Nuria Roura

16.00 - 17.00 h ES
  

EN

TAULA RODONA:  «EL COL·LECTIU LGTBI A 
BARCELONA», moderada per Barcelona Activa

17.15 - 18.15 h ES

TAULA RODONA: «NOUS MODELS DE CIUTAT: 
MOBILITAT SOSTENIBLE», moderada per PLa 
Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Treballar i fer negocis Gaudir de BarcelonaAterratge personal
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SALA COLLSEROLA      

10.30 - 11.00 h ENES

CÀPSULA: «ARTICKET, 
EL MILLOR ART DE 
BARCELONA EN UNA SOLA 
ENTRADA», a càrrec de 
Grup Articket

11.15 - 12.15 h EN

TAULA RODONA: «NOVA 
CIUTAT I NOVA ESCOLA: 
CLAUS PER A UNA BONA 
ELECCIÓ», moderada per 
MumAbroad

12.30 - 13.30 h ES

TALLER: «EL VERMUT, 
TRADICIÓ CATALANA», a 
càrrec de VadeVermut

13.45 - 14.15 h EN

CÀPSULA: «CONEIX 
L’OFERTA CULTURAL DE 
BARCELONA», a càrrec 
de l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB)

14.30 - 15.00 h EN

CÀPSULA: «COM 
PREPARAR-NOS PER 
AL BREXIT?», a càrrec 
d’Spectrum IFA Group

15.15 - 15.45 h EN

CÀPSULA: «VIURE FORA: 
BONES IDEES PER GAUDIR 
I FER DE LA NOVA LLAR LA 
TEVA LLAR», a càrrec de 
Mercedes Segura

16.00 - 16.30 h EN

CÀPSULA: «RUNNING A 
BARCELONA: ON I COM 
PRACTICAR ESPORT», a 
càrrec de Physiotherapy 
Barcelona 

16.45 - 17.30 h  CAT
  

EN

TALLER: «VOLUNTARIAT 
PER LA LLENGUA 
CATALANA», a càrrec 
del Consorci per a la 
Normalització Lingüística

ALTRES ESPAIS

10.30 - 11.30 h EN

ACTIVITAT: «SPEED 
NETWORKING», 
dinamitzada per aPortada 
Comunicació 
JARDÍ DEL MUSEU

11.45 - 12.45 h ENES

ACTIVITAT INFANTIL: «DIVERSIÓ 
SENSE LÍMITS AMB BRICKS 
LEGO®», dinamitzada per Bricks 
4 Kidz® Barcelona 
JARDÍ DEL MUSEU

13.00 - 13.45 h EN

ACTIVITAT: «SPEED 
NETWORKING», dinamitzada 
per aPortada Comunicació 
JARDÍ DEL MUSEU

13.15 - 14.15 h ENES

ACTIVITAT AMB AMFITRIONS 
BICD 2017: «UN CAFÈ AMB...», 
dinamitzada per aPortada 
Comunicació 
ÀGORA

14.00 - 15.00 h EN

ACTIVITAT INFANTIL: «TALLER 
DE MÀGIA», dinamitzada per 
La Màgia d’Albert Llorens amb 
la col·laboració de la FLG-
Associació de Famílies LGTBI 
JARDÍ DEL MUSEU

14.00 - 15.00 h ENES

TALLER: «EL IOGA A LA VIDA 
QUOTIDIANA», a càrrec d’IYTA 
- Associació Internacional de 
Professors de Ioga 
SALA MONTJUÏC

15.45 - 16.45 h EN

ACTIVITAT: «SPEED 
NETWORKING», dinamitzada 
per aPortada Comunicació 
JARDÍ DEL MUSEU

17.00 - 17.30 h
ACTUACIÓ MUSICAL: «CORAL 
BARCELONA RAINBOW 
SINGERS» 
JARDÍ DEL MUSEU

18.15 - 19.00  h

ACTUACIÓ MUSICAL: «RUMBA 
CATALANA», amb Aires de Rumba 
JARDÍ DEL MUSEU
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Activitats Infantils Activitats de NetworkingActivitats Lúdiques

LUDOTECA

10.30 - 11.30 h ENES

ACTIVITAT 
INFANTIL: «TALLER 
D’ESTAMPACIÓ», 
dinamitzada per  
El Culturista

11.45 - 12.45 h
CAT

ES

EN

ACTIVITAT INFANTIL: 
«FABRICA EL TEU 
TITELLA», dinamitzada 
per Comeet

13.00 - 14.00 h ENES

ACTIVITAT INFANTIL: 
«PINTA’T LA CARA», 
patrocinada per 
Barcelona International 
Schools Association 
(BISA)

14.15 - 16.00 h EN

ACTIVITAT INFANTIL: 
«TALLER DE 
ROBÒTICA», 
dinamitzada per LEGO 
Education ROBOTIX 
i patrocinada per 
Barcelona International 
Schools Association 
(BISA)

16.15 - 18.30 h ENES

ACTIVITAT INFANTIL: 
«PINTA’T LA CARA», 
patrocinada per 
Barcelona International 
Schools Association 
(BISA)
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EN   10.30 - 11.00 h

CÀPSULA: «COM CREAR LA TEVA MAR-
CA PERSONAL PER TROBAR FEINA», a 
càrrec d’English with Impact

PONENT: Caroline Harvey, fundadora 
d’English with Impact

DESCRIPCIÓ: Estàs buscant feina 
a Barcelona? Vols aprofitar la teva 
marca personal per obrir-te camí a 
noves oportunitats? En aquesta sessió 
es compartiran consells sobre com 
comunicar els teus valors, on trobar el 
teu públic i com crear la teva marca, els 
quals t’ajudaran a trobar una nova feina.

EN   11.15 - 11.45 h

CÀPSULA: «CLAUS FINANCERES PER 
COMENÇAR A BARCELONA», a càrrec 
de Banc Sabadell

PONENT: Sandra Garcia, Project Mana-
ger Segments & Value Proposition

DESCRIPCIÓ: Has vingut a crear un 
negoci a Barcelona? O prefereixes 
invertir? Barcelona és la destinació 
del teu nou futur professional? En 
aquesta càpsula es facilitaran les claus 
financeres per establir-se a la ciutat: 
obrir un compte, sol·licitar un préstec i 
realitzar els tràmits financers inicials, 
tant en l’àmbit particular com en el 
d’empresa.

EN   12.00 - 12.30 h

CÀPSULA: «MUDAR-SE A BARCELONA: 
EXPECTATIVES VERSUS REALITAT», a 
càrrec de BRS Relocation Services

PONENT: Beatriz Carro de Prada, 
directora general de BRS Relocation 
Services

DESCRIPCIÓ: Barcelona és una de 
les ciutats més atractives per als 
expatriats a causa del clima, la cultura, 
la gastronomia i la ubicació. Quan algú 
pensa a mudar-se a Barcelona, ha de 
tenir en compte que moltes vegades 
les expectatives no es corresponen 
amb la realitat, i que és molt important 
informar-se prèviament. Basat en 
experiències reals viscudes per diversos 
clients, s’explicaran anècdotes per 
entendre millor quins són els aspectes 
de la nostra ciutat que més atreuen els 
expatriats i quines són les claus a tenir 
en compte.

EN   12.45 - 13.45 h

TALLER: «COM PARLAR EN PÚBLIC I 
NO MORIR EN L’INTENT», a càrrec de 
Prestigious Speakers – Toastmasters 
International

PONENT: Julia Pardo, vicepresidenta 
de Relacions Públiques de Prestigious 
Speakers - Toastmasters Club a 
Barcelona

DESCRIPCIÓ: Qui no ha hagut de parlar en 
públic i ha pensat «em voldria fondre!». És 
una sensació completament normal que 
es pot reduir amb les eines adequades i 

SALA LLOBREGAT

PROGRAMA 
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amb molta pràctica. En aquest taller, es 
treballaran de forma interactiva les bases 
per parlar en públic perquè la pròxima 
vegada que ho hagis de fer no vulguis 
amagar el cap a terra com un estruç.

EN   14.00 - 14.30 h

CÀPSULA: «GAUDIR DE BARCELONA EN 
FAMÍLIA», a càrrec de Mammaproof

PONENTS: Mavi Villatoro (CEO) i Anaïs 
Orihuela (Brand, Communication & 
Content Manager)

DESCRIPCIÓ: A Barcelona s’organitzen 
múltiples activitats enfocades a l’oci 
familiar. Durant aquesta càpsula, es 
repassaran algunes de les propostes 
més interessants que s’ofereixen per 
a les famílies amb nens i nenes que 
acaben d’aterrar a la ciutat.

EN   14.45 - 15.15 h 

CÀPSULA: «L’ABC DE LA FISCALITAT 
A ESPANYA: AVANTATGES I 
CARACTERÍSTIQUES», a càrrec de Net 
Craman Abogados

PONENT: Tomás Lamarca, soci fundador 
de Net Craman Abogados

DESCRIPCIÓ: Quines són les obligacions 
en matèria de fiscalitat per als ciutadans 
estrangers a Espanya? A quins avantatges 
fiscals et pots acollir en iniciar un negoci? 
En aquesta càpsula es donarà resposta 
a aquestes preguntes, es comentarà el 
règim especial de treballadors desplaçats 
(l’anomenada «Llei Beckham») i es 
repassaran els aspectes fonamentals i les 
particularitats del règim, que són de gran 
importància per als impatriats a causa de 
la rebaixa fiscal que suposa.

EN   15.30 - 16.30 h

TAULA RODONA: «BARCELONA 
DÓNA LA BENVINGUDA A DONES 
PROFESSIONALS», moderada per 
Professional Women’s Network Barcelona

MODERA: Eimear O’Neil, vicepresidenta de 
Màrqueting i Comunicació de Professional 
Women’s Network (PWN)

DESCRIPCIÓ: Què necessiten les dones 
professionals per assegurar l’èxit del seu 
projecte a Barcelona? En aquesta taula 
rodona es demostrarà com Barcelona 
acull les professionals estrangeres, així 
com aquelles que tornen després d’un 
temps a l’exterior. També es debatrà sobre 
la importància i el valor de la creació de 
xarxes, el mentoring i els programes 
educatius.

PARTICIPANTS:

• Caroline Courtier, cap de 
Compensacions i Beneficis 
Internacional de Conduent

• Rosa Mª Di Capua, sòcia de Mercer 
Consulting 

• Ana Sarmiento, conferenciant, coach i 
especialista en fidelització de Millennials 
i employer branding

• Jelena Trajkovic Karamata, cap del 
Global Digital Hub de Nestlé

EN    16.45 - 17.15 h

CÀPSULA: «BARCELONA EMPRENEDORA: 
COM CREAR LA MEVA EMPRESA?», a 
càrrec de Barcelona Activa

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

DESCRIPCIÓ: Si estàs pensant a iniciar 
una nova etapa professional i crear el teu 
propi negoci a Barcelona, t’interessarà 
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EN   10.30 - 11.00 h

CÀPSULA: «COM FUNCIONA LA SANITAT 
A CATALUNYA?», a càrrec de Clínicum

PONENT: Dr. Joan Giralt, responsable 
de la Unitat de Vitri-Retina de l’Hospital 
Clínic de Barcelona

DESCRIPCIÓ: El sistema sanitari 
de Catalunya és un model mixt que 
combina centres públics amb d’altres 
que són concertats o privats. En aquesta 
càpsula coneixeràs de prop com funciona 
el sistema mixt, així com el ventall d’opcions 
que complementen l’oferta pública i que 
permeten agilitzar les gestions mèdiques 
per tenir accés immediat a tot un món de 
serveis sanitaris.

EN   11.15 - 11.45 h

CÀPSULA: «MOBILITAT INTERNACIONAL 
DE PROFESSIONALS I INVERSORS 
A BARCELONA», a càrrec d’OMB 
Immigration

PONENT: Oriol Mosso Bel, advocat

DESCRIPCIÓ: En aquesta sessió 
s’explicarà la popularment anomenada 
«Llei d’emprenedors» que, amb l’objectiu 
de donar suport al creixement econòmic i 
a la creació de llocs de treball, ofereix una 
via ràpida per al tràmit d’autoritzacions 
de visat i residència per a determinats 

perfils de talent internacional. Entre 
aquests es troben les persones que 
inverteixen, les que creen empreses o les 
que estan altament qualificades i que, a 
més, compleixen una sèrie de requisits.

EN   12.00 - 13.00 h

TAULA RODONA AMFITRIONS BICD 
2017: «TREBALLAR A BARCELONA: 
INTERCANVIANT EXPERIÈNCIES», 
moderada per aPortada Comunicació

MODERA: Cristina Salvador, directora 
d’aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓ: Els cinc amfitrions del 
BICD 2017, persones expatriades esta-
blertes a Barcelona, reflexionaran so-
bre la seva arribada a la Ciutat Comtal: 
com van ser els seus inicis en el món 
laboral, què els va sorprendre més, i 
ens explicaran a què es dediquen ac-
tualment. Un espai en què intercanviar 
experiències i donar consells útils als 
qui acaben d’aterrar. A més, els assis-
tents a aquesta taula rodona tindran 
l’oportunitat d’apuntar-se a l’activitat 
«Un cafè amb...» en acabar la sessió.

PARTICIPANTS:
• Philippe Delespesse (Bèlgica): soci 

director d’Inteligencia Creativa.

• Tomás Díez (Veneçuela): director de 
Fab Lab Barcelona.

SALA BESÒS

saber que Barcelona Activa disposa de 
programes i activitats que t’ajudaran en 
tot el procés, des de la idea de negoci fins 

a la creació de l’empresa. A més, farem un 
repàs de tots els factors clau a tenir en 
compte per emprendre un negoci. 

PROGRAMA
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• Ma Kexing (Xina): gestora cultural i 
traductora de literatura catalana i 
espanyola.

• Gaëlle Patin Laloy (França): 
responsable del Programa Diversitat i 
Interculturalitat a Casa Àsia.

• Mohamed Soulimane (Marroc): 
compositor, fundador i director de 
l’Orquestra Àrab de Barcelona.

EN    13.15 - 13.45 h

CÀPSULA: «REPTES, CANVIS I 
OPORTUNITATS EN EL SECTOR 
IMMOBILIARI A L’ÀREA DE 
BARCELONA», a càrrec ATIPIKA, 
Barcelona Real Estate

PONENT: Renzo Riva, gerent  
ATIPIKA, Barcelona Real Estate

DESCRIPCIÓ: Acabes d’arribar a 
Barcelona i busques un lloc on viure? 
Saps quina és la situació del sector 
immobiliari? En aquesta càpsula es 
farà una radiografia del sector, en què 
es preveu que s’estabilitzin els preus 
dels habitatges. A més, es donarà algun 
consell perquè el procés de compra o 
lloguer sigui més fàcil.

EN    14.00 - 15.00 h

TAULA RODONA: «ENTORNS MADE 
IN BARCELONA: INCUBADORES, 
COWORKINGS, ACCELERADORES», 
moderada per Barcinno Media

MODERA: Scott Mackin, fundador de 
Barcinno Media i Bourbon Creative

DESCRIPCIÓ: Ets autònom i busques 
un espai on treballar? Tens una idea 
de negoci i necessites ajuda per 

desenvolupar-la? Barcelona disposa 
de diversos tipus d’espais on poder 
treballar i realitzar el teu negoci. Però, 
saps quin espai s’adapta millor a tu? 
Coneixes les iniciatives existents? En 
aquest panell descobriràs en què es 
diferencien, quins serveis ofereixen i 
quins són els seus avantatges.

PARTICIPANTS:

• Mauricio Juliá Borrell: director 
general de Fabrick Gracia.

• Xavier Dumont: responsable del 
Centre de Recursos per a Emprendre 
de Barcelona Activa.

• Neus Inglada: fundadora i gestora de 
Cowork Rambla Catalunya i membre 
de l’equip directiu de Cowocat.

ES     15.15 - 15.45 h

CÀPSULA: «COM MILLORAR LA TEVA 
QUALITAT DE VIDA?» a càrrec de Nuria 
Roura

PONENT: Nuria Roura, coach d’estil  
de vida

DESCRIPCIÓ: Com pots millorar la teva 
qualitat de vida? A quins aspectes 
quotidians cal parar més atenció? En 
aquesta càpsula es donaran les claus, 
eines i idees necessàries per canviar 
costums i assolir un estil de vida més 
saludable, coherent, sostenible i que 
t’aporti benestar físic, emocional, mental 
i espiritual.
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ES  EN   16.00 - 17.00 h

TAULA RODONA: «EL COL·LECTIU 
LGTBI A BARCELONA», moderada per 
Barcelona Activa

MODERADOR: Alan Cabañas, coordinador 
de Projectes LGTBI. Direcció de Promoció 
de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona

DESCRIPCIÓ: Barcelona és una ciutat 
compromesa amb la diversitat sexual i de 
gènere. En aquesta taula rodona, els por-
taveus de diverses entitats locals parlaran 
sobre diferents aspectes d’interès per a 
les persones lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI), com, per 
exemple, avenços en el reconeixement de 
drets, la vida en família, les entitats que 
formen part del col·lectiu i l’oferta cultural, 
esportiva i d’oci que brinda la ciutat.

PARTICIPANTS:

• Andreu Agustín: coordinador del Pla 
Municipal per la Diversitat Sexual i de 
Gènere de l’Ajuntament de Barcelona.

• Katy Pallàs: presidenta de la FLG-
Associació de Famílies LGTBI.

• Jordi Samsó: vicepresident del Casal 
Lambda.

• Toni Travieso: president de Panteres 
Grogues.

• Eloi Morte: director d’ACEGAL, 
(Associació Catalana d’Empreses per a 
Gais i Lesbianes) i de Pride Barcelona.

ES   17.15 - 18.15 h

TAULA RODONA: «NOUS MODELS DE 
CIUTAT: MOBILITAT SOSTENIBLE», 
moderada per Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona (PEMB) 

MODERADORA: Nel·la Saborit, 
especialista en transport, urbanisme i 
mobilitat. Tècnica d’Estudis i Projectes 
del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona (PEMB)

DESCRIPCIÓ: Un model de mobilitat 
sostenible és un model saludable i 
baix en carboni que té com a prioritat 
la qualitat de vida urbana i el benestar 
col·lectiu, així com la creació d’un 
espai públic confortable que afavoreix 
la convivència ciutadana. Barcelona 
s’està posicionant com a un referent 
internacional respecte a l’eficiència 
del transport públic. En aquesta taula 
rodona es debatrà sobre les iniciatives 
dirigides a reduir progressivament el 
consum dels combustibles fòssils i 
l’impacte ambiental, i sobre la salut 
dels ciutadans.

PARTICIPANTS:

• Sílvia Casorrán: tècnica de Mobilitat 
Sostenible. Responsable BICI de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).

• Irene Navarro: ambientòloga i 
paisatgista. Consultora de participació 
ciutadana i paisatge a Espai TReS.

• Lluís Alegre: director tècnic d’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM).

• Ricard Riol: president de l’Associació 
per a la Promoció del Transport Públic 
(PTP).

PROGRAMA
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ES  EN  10.30 - 11.00 h

CÀPSULA: «ARTICKET, EL MILLOR ART DE 
BARCELONA EN UNA SOLA ENTRADA», a 
càrrec de Grup Articket

PONENTS: Maria Ribas, cap de la 
Unitat de Públics del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), i 
Anna Noelle, responsable de l’Àrea de 
Comunicació de la Fundació Joan Miró

DESCRIPCIÓ: T’interessa estar al dia de 
les exposicions d’art a Barcelona? Et 
vols endinsar als universos dels artistes 
Miró, Picasso o Tàpies? El 1998, l’esperit 
col·laborador de set institucions culturals 
de la ciutat va conduir a crear un producte 
que facilita l’accés a l’art de forma senzilla 
i còmoda. En aquesta conferència 
coneixeràs com funciona el passaport 
que et permetrà visitar les exposicions 
permanents i temporals dels millors 
museus d’art de Barcelona durant un any.

EN    11.15 - 12.15 h

TAULA RODONA: «NOVA CIUTAT I NOVA 
ESCOLA: CLAUS PER A UNA BONA 
ELECCIÓ», moderada per MumAbroad

MODERADORA: Carrie Frais, fundadora de 
MumAbroad

DESCRIPCIÓ: Un dels reptes principals 
a què s’enfronten les famílies amb fills 
quan es traslladen a Barcelona és, entre 
d’altres, al procés d’elecció d’escola. Local 
o internacional? En aquesta taula rodona, 
professionals del sector educatiu, pares i 
mares debatran els factors principals que 
cal tenir en compte a l’hora de prendre 
aquesta decisió.

PARTICIPANTS:

• Mark Pingitore, director de l’American 
School of Barcelona (ASB), president de 
BISA i pare de dues nenes.

• Emma Grenham, fundadora i directora 
de Kids in Barcelona.

• Jane Mitchell, directora de 
MumAbroad i mare de 3 nens.

ES     12.30 - 13.30 h

TALLER: «EL VERMUT, TRADICIÓ 
CATALANA», a càrrec de VadeVermut

TALLERISTA: Goretti Pérez

DESCRIPCIÓ: Quin és l’origen del vermut? 
Com s’elabora? Quines són les seves 
característiques? En aquest taller 
gastronòmic es respondrà a aquestes 
preguntes i hi haurà la possibilitat de 
tastar quatre vermuts d’elaboració 
catalana que aniran acompanyats 
d’uns deliciosos aperitius especialment 
seleccionats.

EN   13.45 - 14.15 h

CÀPSULA: «CONEIX L’OFERTA 
CULTURAL DE BARCELONA», a càrrec 
de l’Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB)

PONENT: Jaume Muñoz, tècnic de 
Relacions Internacionals

DESCRIPCIÓ: La cultura és un tret 
distintiu de Barcelona des de fa segles. 
Actualment, això es pot constatar 
a través del llegat artístic dels seus 
carrers, però també a través de la 

SALA COLLSEROLA
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gran oferta cultural que se segueix 
creant i exhibint dia rere dia a la ciutat. 
Explorarem els aspectes de la vida 
cultural de Barcelona que et permetran 
gaudir i descobrir-ne tot el potencial.

EN    14.30 - 15.00 h 

CÀPSULA: «COM PREPARAR-NOS PER 
AL BREXIT?», a càrrec d’Spectrum 
 IFA Group

PONENT: Chris Burke, soci

DESCRIPCIÓ: Saps com pot afectar el 
Brexit a la comunitat internacional que 
viu fora del Regne Unit? Testaments, 
finances personals, país de residència, 
viatges i altres temes que convé tenir en 
compte com a persona portadora d’un 
passaport no comunitari.

EN  15.15 - 15.45 h

CÀPSULA: «VIURE FORA: BONES IDEES 
PER GAUDIR I FER DE LA NOVA LLAR 
LA TEVA LLAR», a càrrec de Mercedes 
Segura

PONENT: Mercedes Segura, professora 
d’ESADE, assessora en comunicació 
personal i productora teatral

DESCRIPCIÓ: Aquesta càpsula està 
inspirada en el llibre ¡Me Voy!, en què 
diversos professionals que viuen i 
treballen a altres països comparteixen 
experiències amb humor i sinceritat, així 
com anècdotes, errors i encerts. Tota 
aquesta informació servirà d’ajuda als 
qui acaben d’arribar a Barcelona i volen 
gaudir de l’experiència de viure en una 
nova destinació.

EN   16.00 - 16.30 h

CÀPSULA: «RUNNING A BARCELONA: 
ON I COM PRACTICAR ESPORT», a 
càrrec de Physiotherapy Barcelona 

PONENT: Koen Willems, fundador de 
Physiotherapy Barcelona

DESCRIPCIÓ: Vols descobrir Barcelona 
des d’una perspectiva diferent? Ets 
amant del running? Barcelona està 
envoltada d’un entorn privilegiat i ofereix 
múltiples espais per practicar esport a 
l’aire lliure: hi ha mar, muntanya, parcs, 
etc. En aquesta càpsula es donaran 
consells sobre quines rutes triar i quins 
són els millors llocs per córrer.

CAT  EN  16.45 - 17.30 h 

TALLER: «VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA CATALANA», a càrrec del 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística

DINAMITZADOR: Marcel Pellejà i Adalid, 
responsable de Voluntariat per la 
Llengua

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

PROGRAMA
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 ES  EN  10.30 - 11.30  h 

ACTIVITAT INFANTIL: «TALLER 
D’ESTAMPACIÓ», dinamitzada per El 
Culturista

DESCRIPCIÓ: Nens i nenes podran 
iniciar-se en l’estampació aplicant 
diverses tècniques per reproduir motius 
i textures representatives de Barcelona 
amb l’ús de segells.

ES  CAT EN   11.45 - 12.45 h

ACTIVITAT INFANTIL: «FABRICA EL TEU 
TITELLA», dinamitzada per Comeet

DESCRIPCIÓ: Taller de fabricació de 
titelles de fusta de forma fàcil i creativa. 
Amb l’ajuda d’un monitor, podràs 
crear els teus personatges preferits i 
emportar-te’ls a casa de record.

 ES  EN   13.00 - 14.00 / 16.15 - 18.30 h 

ACTIVITAT INFANTIL: «PINTA’T LA 
CARA», patrocinada per Barcelona 

International Schools Association 
(BISA)

ANIMADORA: Lupita Sierra, maquilladora

DESCRIPCIÓ: Maquillatge de fantasia. 
Diverteix-te amb la teva cara plena de 
colors, purpurina o adhesius. Deixa’t 
caracteritzar com els teus personatges 
preferits. 

EN   14.15 - 16.00 h                          

ACTIVITAT INFANTIL: «TALLER DE 
ROBÒTICA», dinamitzada per LEGO 
Education ROBOTIX i patrocinada 
per Barcelona International Schools 
Association (BISA)

DESCRIPCIÓ: Introdueix-te al món de la 
robòtica i de la programació amb aquest 
taller. Treballant en equip aconseguiràs 
afrontar missions divertides i superar 
reptes. És una activitat per fomentar 
el treball en equip, la comunicació i la 
resolució de problemes.

LUDOTECA

ALTRES ESPAIS

EN   10.30 - 11.30 / 13.00 - 13.45  
/ 15.45–16.45 h

ACTIVITAT: «SPEED NETWORKING», 
dinamitzada per aPortada 
Comunicació

ESPAI: Jardí del museu

DINAMITZADOR: Meritxell Jordana, 
responsable de l’Àrea de Consultoria 
d’aPortada Comunicació

DESCRIPCIÓ: Et convidem a viure 
una experiència divertida a través 
d’aquestes tres sessions de networking 
en què conversaràs i socialitzaràs amb 
altres persones. No et perdis aquestes 
trobades úniques amb dinàmiques 
de contacte informal en què podràs 
presentar el teu negoci i conèixer altres 
persones de la comunitat internacional 
de l’àrea de Barcelona. T’apuntes? 
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 ES  EN   11.45 - 12.45 h  

ACTIVITAT INFANTIL: «DIVERSIÓ 
SENSE LÍMITS AMB BRICKS LEGO®», 
dinamitzada per Bricks 4 Kidz® 
Barcelona

ESPAI: Jardí del museu

DESCRIPCIÓ: Deixa volar la teva 
imaginació, supera els reptes i diverteix-te 
amb els models únics construïts a partir 
de peces de LEGO®. Un espai sense límits 
a la teva creativitat. Activitat apropiada 
per a nens i nenes de 3 a 14 anys.

 ES  EN   13.15 - 14.15 h 

ACTIVITAT AMB AMFITRIONS BICD 
2017: «UN CAFÈ AMB...», dinamitzada 
per aPortada Comunicació

ESPAI:  Àgora

DESCRIPCIÓ: Acabes d’aterrar a 
Barcelona?  Necessites consell 
sobre algun aspecte de la teva vida 
a la ciutat? En aquesta activitat, que 
requereix inscripció prèvia en acabar 
la taula rodona «Treballar a Barcelona: 
Intercanviant experiències», tindràs 
l’oportunitat de prendre un cafè amb 
un dels cinc amfitrions del BICD 2017: 
Philippe Delespesse, Tomás Díez, Ma 
Kexing, Gaëlle Patin Laloy o Mohamed 
Soulimane. Una trobada, en format 
speed dating, per poder intercanviar 
experiències amb altres expatriats 
establerts a Barcelona. 

 EN   14.00 - 15.00 h

ACTIVITAT INFANTIL: «TALLER DE 
MÀGIA», dinamitzada per La Màgia 
d’Albert Llorens amb la col·laboració de 
la FLG-Associació de Famílies LGTBI

ESPAI: Jardí del museu

DESCRIPCIÓ: Màgia clàssica amb 
mocadors que canvien de color, cordes 
que s’escurcen o s’allarguen… Les 
taules volaran pels aires, les culleres 
es doblegaran amb el poder de la 
ment. Vols ser testimoni de prediccions 
impossibles? On és el truc en aquesta 
activitat? O simplement és màgia?

 ES  EN  14.00 - 15.00 h 

TALLER: «EL IOGA A LA VIDA 
QUOTIDIANA», a càrrec d’IYTA - 
Associació Internacional de Professors 
de Ioga

ESPAI: Sala Montjuïc

DESCRIPCIÓ: Una classe pràctica de 
hatha ioga que et prepararà per a l’auto-
observació. Començaràs a prendre 
consciència global del cos a través de la 
respiració, la relaxació i la concentració, 
cosa que beneficiarà el teu estat 
general, harmonitzarà el cos i la ment i 
contribuirà al teu benestar. S’aconsella 
portar roba còmoda.

PROGRAMA
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17.00 - 17.30 h

ACTUACIÓ MUSICAL: «CORAL 
BARCELONA RAINBOW SINGERS»

ESPAI: Jardí del museu

DESCRIPCIÓ: La Barcelona Rainbow 
Singers és la coral del Club Esportiu  
Panteres Grogues. Es tracta d’un 
grup LGTBI i heterofriendly, obert a la 
participació de totes les persones que 
estimen la música i els agrada cantar. 
És una coral de veus mixtes formada per 
cantants amateurs i professionals que 
oferirà un repertori eclèctic amb grans 
èxits de la música pop internacional.

18.15 - 19.00 h

ACTUACIÓ MUSICAL: «RUMBA 
CATALANA», amb Aires de Rumba

ESPAI: Jardí del museu

DESCRIPCIÓ: La rumba catalana és 
un gènere musical que neix als barris 
barcelonins de Gràcia i el Raval, de la 
mà de la comunitat gitana catalana. 
Molt influïda per la rumba flamenca 
i la música cubana, té com a senyal 
d’identitat la forma de tocar la guitarra, 
combinant el toc de cordes amb el 
copejament, al mateix temps, de la 
fusta. Vine a gaudir d’aquesta actuació 
de rumba catalana en directe!

Durant tot el dia

ESPAI GASTRONÒMIC, “FOOD TRUCK” 
I CERVESA ARTESANA MADE IN 
BARCELONA

ESPAI:  Àgora 

DESCRIPCIÓ: A l’Àgora trobaràs una 
àmplia oferta de cafeteria i restauració: 
cafès, sucs, refrescs, cervesa artesana, 
entrepans, truites, amanides i altres 
opcions per quan entri la gana i vulguis 
descansar o relacionar-te.

Durant tot el dia

ESPAI DE NETWORKING: «ARRELA’T, 
ARBRES DE NETWORKING CREATIU», 
a càrrec de Comeet

ESPAI: Arbres de Networking creatiu

DESCRIPCIÓ: Els participants podran 
penjar una fulla amb ofertes o propostes 
als arbres de networking creatiu. 
D’aquesta manera, s’intercanviaran 
contactes i experiències tant en l’àmbit 
personal com en el professional i es 
crearan entre tots uns arbres vistosos 
de la comunitat internacional de 
Barcelona.



More information at: www.bisa.info

BISA SCHOOLS
HIGH QUALITY INTERNATIONAL SCHOOLS
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AMFITRIONS I AMFITRIONES

AMFITRIONS I AMFITRIONES BICD 2017

En la quarta edició del Barcelona International Community Day tenim la sort de 
comptar amb la figura dels amfitrions i amfitriones. 

Són cinc persones que tenen una missió ben especial: donar-te la benvinguda a la 
ciutat i fer-te sentir com a casa.

Són Philippe Delespesse (Bèlgica), Tomás Díez (Veneçuela), Ma Kexing (Xina), 
Gaëlle Patin Laloy (França) i Mohamed Soulimane (Marroc).

Van arribar fa anys a Barcelona des de diversos països, amb el seu bagatge i 
particularitats, i cadascú es dedica a activitats professionals diferents. Tots i totes 
van viure l’experiència d’establir-se aquí i avui ja senten que la ciutat és casa seva. 

Et convidem a conèixer les seves experiències i a intercanviar opinions amb ells!

A les 12:00 seran els protagonistes de la taula rodona «Treballar a Barcelona: 
Intercanviant experiències» (Sala Besòs). A continuació, et podràs inscriure a 
l’activitat «Un cafè amb…» (Àgora), on els cinc amfitrions estaran disponibles per 
parlar en parella i donar una resposta a les preguntes que els vulguis fer. 
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PHILIPPE DELESPESSE (Bèlgica)

Soci director d’Inteligencia Creativa

Què t’agrada més de Barcelona?

De Barcelona, m’agrada tot, per això fa vint anys que sóc aquí. Destacaria que és 
una ciutat amb una mida molt humana. Sense gaires inconvenients i amb tots els 
avantatges. Té mar, té muntanya, té cultura. És un entorn molt agradable per viure. 

Què és el que més t’ha sorprès?

El que em sorprèn és la facilitat de la gent per barrejar dues cultures i dos idiomes. 
Jo sóc de Brussel·les, que també és una ciutat bilingüe, tot i que realment no ho és 
perquè cadascú parla amb l’idioma de l’altre com si fos un idioma estranger. 

Quin consell donaries a algú que acaba d’aterrar-hi?

Que no es tanqui en una comunitat d’expatriats, estrangers o de gent del seu país, que 
és possible perquè hi ha molta gent de tots els països. Li aconsellaria que conegués a 
gent local i fer l’esforç de poder viure com la gent d’aquí.

AMFITRIONS I AMFITRIONES
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TOMÁS DÍEZ (Veneçuela)

Director de Fab Lab Barcelona

Què t’agrada més de Barcelona?

El que més m’agrada de Barcelona és que és molt multicultural, és una ciutat molt 
oberta, molt cosmopolita i, sobretot, la qualitat urbana que té. Barcelona és una 
ciutat molt vivible, ofereix interacció humana. És una ciutat que és una plataforma 
social, bàsicament, i això és bastant únic al món. 

Quin consell donaries a algú que acaba d’aterrar-hi?

Que sigui perseverant. Una de les coses que he après aquí és que, si ets perseverant, 
si ets constant, aconsegueixes fer realitat les teves idees i els teus somnis.

Què ha aportat Barcelona a la teva vida?

Una nova manera de treballar i d’exercir la professió. He après a tenir una mirada 
diferent de l’urbanisme a través de la tecnologia, i crec que això és una cosa que no 
hauria estat possible en un altre context. 
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MA KEXING  (Xina)

Gestora cultural i traductora de literatura catalana i espanyola

Què t’agrada més de Barcelona?

El que més m’agrada és que és una ciutat que sempre canvia, no t’hi avorreixes 
mai. Encara que visquis aquí, sempre veus alguna cosa nova quan surts al carrer. 
Sempre hi ha sorpreses: a qualsevol lloc, a qualsevol moment. 

Què és el que més t’ha sorprès?

El que més m’ha sorprès és que no és una ciutat petita i sempre et trobes amb 
gent coneguda pel carrer. La gent diu que Barcelona és un poble i, en aquest sentit, 
m’agrada perquè sempre coincideixes amb algú pel carrer. 

Què ha aportat Barcelona a la teva vida?

Aquí m’he convertit en una persona més valenta. A la Xina tenia moltes idees, volia fer 
moltes coses, però vivia sota les opinions d’altres persones. Aquí sóc estrangera, no 
hi ha tanta gent que em coneix i puc intentar fer les coses que m’agraden. Abans, mai 
no m’hauria imaginat que pogués organitzar un festival de cinema xinès en una ciutat 
estrangera, però ara tot s’ha fet realitat i participo al Lychee Festival.

AMFITRIONS I AMFITRIONES
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GAËLLE PATIN LALOY  (França)

Responsable del Programa Diversitat i Interculturalitat de Casa Àsia

Què t’agrada més de Barcelona?

Barcelona, per a mi, és casa meva. És una ciutat plena de creativitat, és una ciutat 
sorprenent, rica culturalment. És una ciutat que s’ha de visitar, s’ha d’estimar i s’ha 
de viure.

Quin consell donaries a algú que acaba d’aterrar-hi?

Aprendre els idiomes. No només castellà, també català. Almenys, una mica per 
començar. També li aconsellaria aprofitar totes les oportunitats que ofereix la 
ciutat, com activitats culturals i altres festes dels barris.  

Què ha aportat Barcelona a la teva vida?

Barcelona m’ha aportat moltes coses en els àmbits personal i professional. Per 
exemple, tota una xarxa professional de contactes i també molts amics. També m’ha 
ajudat a fer créixer els meus fills en aquest ambient internacional, molt obert a 
altres cultures.
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MOHAMED SOULIMANE  (Marroc)

Compositor, fundador i director de l’Orquestra Àrab de Barcelona

Per què vas venir a Barcelona?

Vaig venir perquè anava cap a Bèlgica per acabar la carrera d’enginyeria electrònica, 
però el destí va voler que m’hi quedés. Després de vint anys aquí no me’n penedeixo, 
sobretot després d’haver viatjat molt pel món i adonar-me que Barcelona és una 
ciutat preciosa.  

Què t’agrada més de Barcelona?

El que m’agrada més és que és molt diferent d’allò nostre, i d’això diferent n’aprenc 
molt. També m’agrada la gastronomia, m’agrada Barcelona com a ciutat i m’agrada 
el clima mediterrani, molt proper al que tenim a la ciutat del Marroc on vaig néixer, 
Xauen.

Què és el que més t’ha sorprès?  

Al principi, em va sorprendre molt la coexistència de dos idiomes. La veritat és que 
no me n’havia informat i no sabia que aquí es parla un idioma diferent i que existeix 
també una cultura diferent de l’espanyola.

AMFITRIONS I AMFITRIONES
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MAPA D’EXPOSITORS
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ESTANDS PRÈMIUM

PROMOTOR I PATROCINADORS ESTAND

Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa C6

Banc Sabadell C3

Allianz Worldwide Care   C4

ATIPIKA Barcelona, Real Estate C5

Barcelona International Schools Association (BISA) -

BRS Relocation Services C1

Net Craman Abogados C2

ESTANDS BÀSICS

EMPRESES I INSTITUCIONS ESTAND

Avancar B29

Balcells Group (Legal, Immigration, Business & Taxes) B16

Barcelona Cultura B23

Barcelona Metropolitan B36

BCNLIP B12

Biblioteques de Barcelona B22

Bicing B20

Bricks 4 Kidz B40

Catenon B9

Clínicum B19

Consorci d’Educació de Barcelona  B25 / 26

Consorci per a la Normalització Lingüística B32

EADA Business School Barcelona B5

Epitech B31

Fabrick Gracia B37

FEDA German Business School  -  EDU   Institute of management and technology B13

Fortefis / Ergo Office B34

Inspire Boutique Apartments B7

Institut Barcelona Esports B18

Integra Advisers B33

Kingsbrook Idiomas B41

EXPOSITORS
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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 D13

Hamelin - Laie International School D10

Lycée Français de Barcelone D4

Lycée Français de Gavà Bon Soleil D7

OAK House School D9

Scuola Italiana di Bacellona D11

SEK - Catalunya International School D5

St. Peter's School Barcelona D6

The British College of Gavà D12

La Salle - Universitat Ramon Llull B2

Languages4Life B10

L'IDEM Creative Arts School, France / Barcelona B8

Loftus Bradford - Executive Search B14

LUCAS FOX International Properties B4

Mercats de Barcelona B24

Ontranslation B38

Page Personnel B30

Physiotherapy Barcelona & Running Barcelona B39

Sanitas Poblenou B3

SpanishZoom B17

Talent Search People B6

The Spectrum IFA Group B1

TripMedic B11

Turisme de Barcelona - Diputació de Barcelona B21

Turó Park Medical Center B27

UHY Fay & Co B28

Vitalia Quiropractica B15

Wicklow Tax Advisors B35
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PUNTS D’INFORMACIÓ

ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS I CLUBS SOCIALS ESTAND

ACEGAL, Associació Catalana d’empreses per gais i lesbianes A6

Associació Cultural Casa Russa a Catalunya A10

Associació Internacional de Professors de Ioga (IYTA) A14

ASODAME - Club BPW - BCN (Business Professional Women) A1

Barcelona Women's Network (BWN) A12

Casa degli Italiani di Barcellona A7

Catalònia Hoquei Club A16

CEEAC, Cambra d'Emprenedors i Empresaris A4

Club de Negocios México-Barcelona A11

Club Natació Barcelona A13

Club Suizo de Barcelona A9

COWOCAT - Associació Coworking de Catalunya A15

InterNations A8

Professional Women’s Network (PWN) Barcelona A5

Red Global MX (Mexicanos calificados en el exterior) Capítulo Barcelona A3

Servicio Filipino A17

Union des Français de l'Étranger A2

EXPOSITORS
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AJUNTAMENT DE BARCELONA  
BARCELONA ACTIVA 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Promoció de la Ciutat, treballa 
per a la dinamització i la fidelització de la comunitat internacional que viu a la ciutat 
i a la seva àrea d’influència.

Des de Barcelona Activa, l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament 
econòmic de la ciutat, es fomenten serveis per a tota la ciutadania, com ara 
polítiques d’ocupació o suport a l’emprenedoria i a les empreses, cosa que afavoreix 
el desenvolupament d’una economia diversificada i de proximitat.

Web/email: 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 se situa en el marc d’entitats financeres espanyoles més ben 
capitalitzades. Banc Sabadell supera els 219.000 milions d’euros actius i té la 
confiança d’11,8 milions de clients.

Durant la darrera dècada, ha protagonitzat una etapa històrica de creixement, 
demostrant la seva fortalesa durant la crisi i la reestructuració del sistema financer 
espanyol i en la seva expansió internacional amb l’entrada a Mèxic, Perú, Colòmbia 
i el Regne Unit, on va adquirir el banc TSB l’any 2015.

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

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

ALLIANZ WORLDWIDE CARE  

Allianz Worldwide Care és la marca especialitzada d’Allianz Worldwide Partners 
(Grupo Allianz) que ofereix 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 persones, famílies, estudiants internacionals, 
pimes, grans multinacionals, organitzacions internacionals governamentals, 
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organitzacions no governamentals (ONG) i altres organismes a atraure i retenir la 
plantilla, tenir cura del seu benestar i gestionar la mobilitat internacional amb una 
garantia total de protecció.

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

ATIPIKA BARCELONA, REAL ESTATE  

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 
internacionals, multinacionals, consolats, entitats financeres i organismes oficials. 
El seu equip multilingüe, amb una àmplia experiència internacional i un coneixement 
profund del sector, ofereix les millors propietats amb una atenció personalitzada. 
Les oficines centrals es troben al bell mig del Passeig de Gràcia, la ubicació més 
emblemàtica de Barcelona, per facilitar la trobada amb els clients. Especialitzats en 
les millors zones de Barcelona ciutat, Baix Llobregat i Maresme, ofereixen producte 
residencial, obra nova, 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 d’escoles internacionals de Barcelona: 
American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, Britsh 
School of Barcelona, Deutsche Schule, ES International School, Kensington School, 
Lycée Français de Barcelone, Lycée Français de Gavà Bon Soleil, Oak House School, 
SEK-Catalunya International School i Schweizerschule Barcelona. 

Totes aquestes escoles s’agrupen amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
l’ensenyament, compartir recursos, crear un clima de cooperació internacional i 
crear vincles entre els membres i els Governs locals i internacionals corresponents.

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

BRS RELOCATION SERVICES  

Traslladar-se a una nova ciutat o país implica molt més que una simple cerca 
d’habitatge. A BRS creuen que és un esdeveniment transcendental i et volen 
acompanyar durant el viatge, pas a pas. Ofereixen una alta qualitat i un servei 
personalitzat que els permet accelerar el que podria convertir-se en una experiència 
desconcertant i així satisfer les teves necessitats.

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

NET CRAMAN Abogados és un despatx d’advocats de perfil internacional amb oficines 
pròpies a Espanya, Àsia i Amèrica Llatina. Ofereixen un servei integral a l’emprenedor 
i a l’expatriat en els àmbits legal, fiscal, comptable, laboral i d’estrangeria en els 
seus respectius processos d’integració per treballar a Espanya, així com en els 
seus objectius d’inversió. Ajuden empreses a crear estructures òptimes per assolir 
els objectius empresarials i donen suport al procés d’incorporació de treballadors 
estrangers a Espanya i a particulars en els seus processos de residència a Espanya.

Web/email: www.net-craman.com / gb@net-craman.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, tots molt a prop teu. 
Condueix cotxes o furgonetes des d’1,50 €/h amb gasolina, assegurança, assistència 
i fins a 80 km inclosos.

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

BALCELLS GROUP
(LEGAL, IMMIGRATION, BUSINESS & TAXES)

Balcells International Lawyers Group és un despatx internacional d’advocats 
multidisciplinari amb més de quaranta anys d’experiència que ofereix serveis legals 
a particulars i empreses, tant nacionals com estrangers, en les matèries següents: 
immigració, negocis, impostos, civil i immobiliària.

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

BARCELONA CULTURA 

L’Institut de Cultura de Barcelona treballa per crear, gestionar i mantenir el patrimoni 
artístic, científic, tecnològic, natural i documental de la ciutat a força de difondre la 
cultura pels districtes i barris de la ciutat, fomentar les activitats de sectors culturals 
i incentivar la presència d’indústries i equipaments a Barcelona.

Web/email:  www.cultura.barcelona / comunicacioicub@bcn.cat

ESTANDS BÀSICS
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BARCELONA METROPOLITAN 

Barcelona Metropolitan és l’única revista gratuïta d’àmbit social, cultural i d’oci, dirigida 
a la comunitat anglòfona de Barcelona. És mensual i fa més de vint anys que acompanya 
aquesta comunitat.

Els continguts són creats per escriptors i escriptores nadius que resideixen a la ciutat 
i que proporcionen tota la informació sobre esdeveniments i temes d’interès per al seu 
públic. A més a més, gràcies al seu arxiu, amb milers d’articles i noticies, s’ha convertit 
en un lloc essencial per a qualsevol persona estrangera que visqui o visiti Barcelona.

Web/email:  www.barcelona-metropolitan.com / andrea@barcelona-metropolitan.com

BCNLIP  

Escola d’idiomes ubicada al centre de Barcelona, d’ambient càlid i multicultural. 
Disposa d’un equip docent qualificat i d’instal·lacions adaptades amb tecnologia 
per facilitar l’aprenentatge de qualsevol idioma. Ofereix cursos de català, anglès, 
alemany, francès, italià, hebreu, portuguès, japonès i, per descomptat, espanyol.

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

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 

La xarxa de biblioteques facilita l’accés lliure de tota la ciutadania a la informació 
i al coneixement, i fomenta la lectura. Ho fa per mitjà de la seva col·lecció i la seva 
programació, plural i oberta, connectada  a altres agents culturals, socials i educatius 
del territori. Les biblioteques són equipaments que miren cap al futur, amb una forta 
aposta per l’accés, la formació i l’ús de les noves tecnologies. 

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

BICING 

Bicing és el transport urbà de Barcelona, basat en l’ús compartit de la bicicleta. Un 
servei senzill, pràctic i 100 % sostenible que pots utilitzar en els trajectes per la ciutat. 
Escull la ruta. Estalvia temps i diners. Tingues cura del medi ambient. Fes exercici. Per 
anar on vulguis i quan vulguis, sense fum ni soroll.

Web/email:  www.bicing.cat  / atclientbsm@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 
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en equip mentre creen, construeixen i resolen reptes. Tallers i festes d’aniversari en 
què gaudeixen fins on els porti la imaginació.

Aprenen, construeixen i juguen amb bricks de LEGO®.

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

CATENON 

Catenon és l’empresa multinacional de cerca de professionals basada en la 
tecnologia, que opera sota el model web.

L’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 del món. Els 
resultats 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

CLÍNICUM 

Clínicum és una companyia d’assegurances de salut de Barcelona fundada per 
metges. Des de 1949 ofereixen una alta qualitat t assistencial per tenir cura de 
la salut de les persones gràcies a l’ajuda dels millors especialistes i a la constant 
innovació en les seves cobertures. 

Clínicum posa a disposició dels assegurats i les assegurades el seu centre mèdic 
integral ubicat al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia.

Clínicum es defineix per la seva proximitat, experiència i simplicitat. La solidesa 
de l’empresa, l’honestedat que té en tot moment i la humanitat que demostra amb 
cada assegurat i assegurada és, sens dubte, l’essència de Clínicum.

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

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 

Des del Consorci d’Educació de Barcelona es presentaran dos espais informatius 
que faran referència a l’aprenentatge d’idiomes i en què s’informarà de tota l’oferta de 
centres públics d’idiomes a Barcelona. També es facilitarà informació sobre el procés 
d’escolarització que un col·lectiu com el d’expatriats ha de tenir en compte per poder 
realitzar les matrícules dels fills amb qui es traslladen.

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

LLISTAT D’EXPOSITORS
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CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

El Consorci per la Normalització Lingüística és un ens públic amb presència 
a tots els districtes de la ciutat per promoure el coneixement i l’ús de la llengua 
catalana. Ofereix: Assessorament lingüístic a la ciutadania, empreses, comerços i 
organitzacions, cursos de català presencials i en línia per a tots els nivells, activitats 
lúdiques i culturals per conèixer la llengua, la cultura i la ciutat i converses informals 
per practicar la llengua catalana en el marc del programa Voluntariat per la Llengua.

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

EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA 

EADA és una escola de negocis amb un origen únic i particular. És una institució 
independent ideològicament i financerament. La seva raó de ser i la seva 
existència corresponen a la voluntat d’un grup de professionals de donar formació 
d’excel•lència a la societat.

La mateixa història i vida de la institució ha fet que les persones que la integren en 
cada moment hagin anat canviant, però al llarg de seixanta anys s’han mantingut 
els valors d’igualtat, independència, creixement personal, excel•lència acadèmica 
i visió global que l’han caracteritzat; i, tot això, sota el marc d’una fundació privada 
sense ànim de lucre, governada per un patronat que vetlla per la continuïtat i 
sostenibilitat d’EADA.

Web/email:  www.eada.edu / info@eada.edu

EPITECH 

Epitech (Paris Graduate School of Digital Innovation) és, des de fa més de quinze 
anys, la universitat líder en tecnologies de la informació i innovació digital a França.

El seu mètode pedagògic altament innovador, basat en la realització de projectes 
en diverses pràctiques en empreses i d’un curs a l’estranger, assegura que el  
100 % dels graduats obtinguin un contracte de feina just quan acaben els estudis. 

Epitech està present en les principals ciutats franceses i des d’aquest any també 
a Espanya. El seu nou campus de Barcelona està ubicat al barri tecnològic 22@, 
on pot aprofitar les sinergies amb nombroses empreses tecnològiques i empreses 
emergents nacionals i internacionals.
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Els estudis impartits per Epitech són de nivell universitari. En finalitzar-los, les 
persones que integren l’alumnat rebran el títol d’«Expert en Tecnologies de la 
Informació», homologat per la Unió Europea (nivell EQF 7, màster europeu).

Web/email:  www.epitech.eu/es/ / barcelona@epitech.eu

FABRICK GRACIA 

Fabrick Gracia és un lloc emblemàtic al bell mig del barri de Gràcia on empreses i 
emprenedors desenvolupen la seva activitat professional en un entorn únic en què 
prevalen el disseny i la comunicació. Un espai d’avantguarda on instal·lar la teva 
empresa o activitat.

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

FEDA GERMAN BUSINESS SCHOOL - EDU INSTITUTE   
OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 

FEDA Business School és una escola de negocis amb més de trenta anys 
d’experiència en el sector de la formació professional en carreres tècniques.

EDU Institute of Management and Technology imparteix estudis universitaris duals 
en administració i direcció d’empreses.

Tenen més de vuitanta empreses associades al sector industrial, comercial i logístic. 

Web/email: www.feda-business-school.com / barcelona@feda-business-school.com 

FORTEFIS / ERGO OFFICE 

Servei de fisioteràpia i rehabilitació privat en cinc idiomes: català, espanyol, 
anglès, alemany i francès. Ofereix: Formacions i qualificacions que s’imparteixen a 
Alemanya i sessions individualitzades de seixanta minuts de durada, àmplia xarxa 
de contactes mèdics internacionals servei de prevenció activa per a empreses, 
anàlisis ergonòmiques per a empreses i particulars i mobiliari ergonòmic d’oficines 
(representació per a Espanya i Portugal).

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

LLISTAT D’EXPOSITORS
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INSPIRE BOUTIQUE APARTMENTS  

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

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

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

INSTITUT BARCELONA ESPORTS 

L’Institut Barcelona Esports, entitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestiona 
equipaments esportius i s’encarrega de l’organització i el suport dels actes esportius 
que es duen a terme a Barcelona. Aquesta tasca es realitza tenint en compte el 
desenvolupament i la projecció de la ciutat, així com la cohesió social als barris.

Web/email: 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 l’assessoria legal per a la constitució d’empreses, 
l’orientació per obtenir els documents de residència, l’assessoria contable-tributària i 
laboral, i l’assessoria legal en la inversió immobiliària, entre d’altres.

El seu objectiu és construir un pont entre la complexa xarxa de tràmits administratius 
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 

KINGSBROOK IDIOMAS  

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

Web/email: www.kingsbrook.com / info@kingsbrook.com
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LA SALLE - UNIVERSITAT RAMON LLULL  

La Salle Campus Barcelona és un centre universitari amb més de 110 anys d’història 
i membre fundador de la Universitat Ramon Llull. Les seves àrees de formació són 
l’animació i VFX, l’arquitectura i l’edificació, les enginyeries TIC i el management.

Ofereixen altres programes de grau, postgrau i màster, doctorat, cursos 
d’especialització i d’acreditació, cursos a mida i summer school.

La universitat, Campus d’Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus, 
és un campus innovador i emprenedor, vinculat al món empresarial i laboral que 
compta també amb el parc d’innovació i incubadora d’empreses La Salle Technova 
Barcelona, premiat recentment entre les top ten acceleradores d’Europa, la primera 
de caràcter universitari.

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

LANGUAGES4LIFE 

A Languages4Life t’ajudem a comunicar-te en espanyol i anglès. Estem ubicats en 
un preciós 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 comunicar-te en espanyol i en anglès en grups reduïts de vuit 
persones com a màxim 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. 
Atorga una doble titulació francesa i europea que permet als estudiants obtenir 
les titulacions superiors internacionals en els àmbits del disseny gràfic, l’animació 
2D/3D i els videojocs.

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

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

LLISTAT D’EXPOSITORS
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LOFTUS BRADFORD - EXECUTIVE SEARCH 

Loftus Bradford Executive Search és una empresa boutique de cerca internacional 
d’executius amb seu a Barcelona. Assessoren en els plans de successió i ajuden a 
ser més proactius en la planificació del talent. A més, assessoren els candidats que 
integren la seva xarxa de talent, global i diversa, amb l’objectiu de maximitzar-ne el 
potencial.

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

LUCAS FOX INTERNATIONAL PROPERTIES 
Fundada a Barcelona el 2005, Lucas Fox és l’agència immobiliària líder en la venda 
i el lloguer de propietats a clients internacionals, amb un equip de professionals 
multilingües i una excel·lent cartera de propietats seleccionades meticulosament. 

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

MERCATS DE BARCELONA 

Barcelona disposa d’una xarxa de quaranta mercats que promouen una alimentació 
saludable, amb més de 3.500 establiments i 8.000 professionals al teu servei.

Hi trobaràs productes frescos, locals i de qualitat, així com negocis familiars i nous 
emprenedors. A més, mentre fas la compra, podràs gaudir de la bellesa arquitectònica 
i de les instal·lacions renovades, aprendre a les aules gastronòmiques i divertir-te 
amb les activitats familiars i culturals.

Cuida’t, relaciona’t i integra’t al barri a través del teu mercat. Segur que en tens un 
ben a prop.

Web/email: www.mercatsbcn.cat / mercatsbcn@mercatsbcn.cat 

ONTRANSLATION 

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

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



42

PAGE PERSONNEL 

Page Personnel, pertanyent a PageGroup, és la consultoria líder en selecció i feina 
temporal especialitzada. Disposem de 16 àrees: finances, màrqueting, comercial, 
legal, secretaria, etc. Els consultors estan especialitzats en les àrees per a les 
quals treballen, amb l’objectiu de satisfer les necessitats tant dels clients com dels 
candidats.

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

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 
nostres serveis són multilingües (anglès, holandès, alemany i espanyol) i es basen 
en el sistema holandès d’educació reglada. Les nostres sessions individuals de 
seixanta minuts fan possible que obtinguis els millors resultats, com feies 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’assegurances de salut privades 
més exclusives i fetes a mida per a persones estrangeres residents a Espanya.
Ofereixen assistència personalitzada per al client i els seus advocats, i els ajuden a 
contractar l’assegurança de salut necessària per a la consecució de la residència a 
Espanya.

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

SPANISHZOOM 

SpanishZoom és una escola d’espanyol en línia el servei principal de la qual són 
les classes privades d’espanyol a través de videoconferència amb professors natius 
qualificats. Ofereixen també classes presencials a empreses i escoles.

El seu públic són professionals, famílies d’expatriats, empreses i centres educatius 
que necessiten un aprenentatge flexible i personalitzat.

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

LLISTAT D’EXPOSITORS
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TALENT SEARCH PEOPLE 

Talent Search People és una consultora de recursos humans d’àmbit internacional 
ubicada a Barcelona, Madrid i Lisboa que ofereix una mitja de 550 ofertes de feina al 
mes a les seves sis àrees d’especialització: comercial i màrqueting, IT i ecommerce, 
native speakers, finances i legal, enginyeria i farmàcia i retail.

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

THE SPECTRUM IFA GROUP 

The Spectrum IFA Group s’encarrega de crear i proporcionar solucions financeres a 
expatriats i residents estrangers. Aquests serveis inclouen canvi de moneda, gestió 
de comptes bancaris, assessorament hipotecari, inversió eficient d’impostos, pla 
de pensions d’empresa, QROPS, estalvis i pensions, assegurances mèdiques i molt 
més. També ofereix la gestió de patrimoni quan és necessari i dissenya solucions 
cross-border per a aquelles persones que canviïn de país de residència.

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

TRIPMEDIC 

TripMedic ofereix visites mèdiques multilingües a Barcelona capital, quan i on 
l’expatriat ho desitgi. Cobreixen dermatologia, pediatria, ortopèdia, ginecologia, 
odontologia, oftalmologia i asseguren visites el mateix dia per a medicina general.

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

TURISME DE BARCELONA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

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

Web/email:  vwww.visitbarcelona.com  / www.barcelonaesmoltmes.cat / 
promocio@barcelonaturisme.com  / promocio@diba.cat   
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TURÓ PARK MEDICAL CENTER 

Turó Park Medical Center ofereix un equip internacional de metges especialistes 
que et poden atendre en diversos idiomes com ara l’anglès, el francès, l’espanyol, el 
català o l’holandès.

Les seves especialitats mèdiques inclouen:  Medicina general, pediatria, ortodòncia, 
malalties infeccioses i medicina del viatger, odontologia, logopèdia, dermatologia, 
cirurgia estètica i cirurgia estètica no invasiva, otorinolaringologia, cardiologia, 
ginecologia, fisioteràpia i anàlisis clíniques.

Realitzen analítiques (de sang, orina, etc.) cada matí de 8.00 a 10.00 h, de dilluns a 
dissabte.

Web/email: www.turoparkmedical.com / contact@turoparkmedical.com 

UHY FAY & CO 

Assessorament a empreses i treballadors en els drets i les obligacions en el procés 
de desplaçament per prestar serveis a altres països.

Disseny de polítiques de mobilitat internacional de treballadors, elaboració d’acords 
de desplaçament, qüestions fiscals, qüestions laborals i de seguretat social i 
formalització d’obligacions formals: comunicacions fiscals i de seguretat social.

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

VITALIA QUIROPRACTICA 

Canvia la teva postura sedent i canvia la teva energia: amb solucions ergonòmiques 
innovadores per ordinador. Una postura inadequada causa: baixa productivitat, 
cansament mental, mal de cap, dolor d’esquena...

El dia de l’esdeveniment, oferim fotografies de la vostra postura sedent.

Solucions per millorar la postura, l’energia i la productivitat.

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

WICKLOW TAX ADVISORS

Wicklow Tax Advisory Services es va fundar per ajudar expatriats nord-americans 
a navegar a través del complicat laberint que suposa el pagament d’impostos als 
Estats Units. Hem vist de primera mà com d’intimidador i confús pot ser el codi 
tributari estatunidenc, sobretot per als expatriats. Amb l’èmfasi recent que s’ha 
fet en la declaració d’actius i comptes bancaris a l’estranger, el panorama ha 
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esdevingut encara més complicat, de manera que complir amb els requisits és 
més important que mai. Coneixem a la perfecció com l’Internal Revenue Service 
tracta els ciutadans americans que viuen a l’estranger i com els grava. L’objectiu de 
Wicklow és proporcionar assessorament i professionalitat d’alta qualitat quant als 
impostos per abordar les necessitats i els objectius de cada client. Tenim l’habilitat, 
la capacitat i l’experiència per assolir aquest objectiu 

Web/email: www.wicklowtax.com / thomas@wicklowtax.com

SHOWROOM EDUCATIU

ESCOLES INTERNACIONALS

AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA  

The American School of Barcelona és una escola privada coeducacional i 
internacional fundada el 1962 per a alumnes de 3 a 18 anys de l’àrea metropolitana 
de Barcelona. L’ASB està acreditada per la Middle States Association of Colleges 
and Schools (MSA) i per la International Baccalaureate Organization (IBO), a més 
de ser membre de BISA (Barcelona International Schools Association). L’ASB ofereix 
programes de preparació per a la universitat que proporcionen als graduats accés 
a universitats americanes, espanyoles i internacionals.

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

BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL 

Escola internacional a Barcelona que ofereix el programa educatiu internacional i 
estatunidenc per a alumnes de 3 a 18 anys. La llengua vehicular és l’anglès i l’escola 
ofereix el diploma de Batxillerat Internacional (IBDP), el diploma de batxillerat 
estatunidenc i el diploma de batxillerat espanyol. Es realitza una instrucció 
diferenciada i amb classes reduïdes. Els alumnes de la BFIS reben ofertes d’admissió 
a algunes de les millors universitats del món. Hi ha una forta col·laboració entre la 
llar i l’escola gràcies a una comunitat internacional involucrada que representa més 
de 50 nacionalitats diferents.

Web/email: www.bfischool.org / info@bfischool.org 
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DEUTSCHE SCHULE BARCELONA - COLEGIO ALEMÁN 

L’escola ofereix, com a col·legi alemany oficial, una formació en un entorn 
internacional des del parvulari fins a l’abitur/selectivitat. Campus per a 1.400 
alumnes amb equipaments excel·lents, instal·lacions esportives, menjador i 
biblioteca. La DSB és sinònim de: nivell educatiu elevat, foment de la creativitat, 
trobada intercultural, clima de companyonia, valors, desenvolupament de 
l’autonomia i 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 estatunidenc. Ens podrà trobar a les instal·lacions de l’Acadèmia 
Sánchez-Casal, on fomentem l’esport com a part essencial del programa, amb 
especial èmfasi en el tenis. El programa inclou una base acadèmica 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 institució privada que ofereix educació 
a estudiants de 3 a 18 anys. Disposa d’escoles associades d’educació infantil de 0 a 
3 anys (Gresol Kids) a diverses poblacions per oferir el projecte educatiu des dels 4 
mesos. L’escola s’esforça per estar a l’avantguarda de la innovació pedagògica i així 
assegurar que cada alumne assoleixi el màxim potencial, no només en els estudis, 
sinó també en el desenvolupament personal.

Gresol segueix la filosofia Reggio Emilia i dona molt de valor a 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 a l’AdvancED i per al 
Programa del Diploma (International Baccalaureate).

Web/email: www.gresol.net / info@gresol.net

HAMELIN - LAIE INTERNATIONAL SCHOOL 

Oferta educativa: nursery (a partir dels 4 mesos), educació infantil, educació 
primària, educació secundària, batxillerat nacional, batxillerat internacional.

Característiques: escola multilingüe, atenció personalitzada i educació emocional 
i en valors.

Web/email: www.hamelinlaie.com / laie@escolessas.com 

LLISTAT D’EXPOSITORS
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LYCÉE FRANÇAIS DE BARCELONE 

El Liceu Francès (LFB) es va establir a Barcelona el 1924.

Els ensenyaments impartits estan homologats pel Ministeri d’Educació Nacional 
francès i van des de l’educació infantil (preescolar) fins al baccalauréat (batxillerat), 
d’acord amb el sistema educatiu francès. L’LFB està reconegut i autoritzat pel Govern 
espanyol i integra els programes previstos pels acords culturals francoespanyols. 
El projecte del centre es basa en valors compartits en una societat democràtica: 
respecte al proïsme, autonomia, responsabilitat, confiança, integració de les 
diferències, laïcisme, solidaritat, equitat i tolerància.

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

LYCÉE FRANÇAIS DE GAVÀ BON SOLEIL 

El Lycée Français de Gavà Bon Soleil acull 1.250 alumnes, des de P3 fins a 2n de 
batxillerat. Fundat el 1969, el LFG segueix fins a 4t d’ESO l’estructura pedagògica 
francesa homologada pel Ministeri d’Educació Nacional. Els cursos de 1r i 2n de 
«Bachibac» permeten obtenir la doble titulació de batxillerat i baccalauréat. El 
LFG ofereix una educació integral basada en valors humanistes i laics, a més de 
fomentar l’obertura cultural a través del plurilingüisme.

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

OAK HOUSE SCHOOL 

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

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

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

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

L’escola pública italiana de Barcelona inclou la «Scuola dell’infanzia paritaria» (nens 
de 3 a 5 anys, 6 classes, aproximadament 130 alumnes); una «Scuola primaria» 
(alumnes de 6 a 10 anys, 10 classes, aproximadament 260 alumnes); una «Scuola 
secondaria di 1º grado» anomenada també «Scuola media» (alumnes d’11 a 13 anys, 
6 classes, 130 alumnes), i un «Liceo Scientifico» (alumnes de 14 a 18 anys, 8 classes, 
150 alumnes). La llengua vehicular és l’italià. S’estudien també l’anglès, el castellà i 
el català. El sistema educatiu espanyol reconeix oficialment l’escola italiana i permet, 
per exemple, que els alumnes tinguin accés a les universitats locals.años, 8 clases, 
con 150 alumnos). La lengua vehicular es el italiano. Se estudian también el inglés, el 
castellano y el catalán. El sistema educativo español reconoce oficialmente la Scuola 
Italiana y permite, por ejemplo, que los alumnos tengan acceso a las universidades 
locales.

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

SEK - CATALUNYA INTERNATIONAL SCHOOL  

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

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

ST. PETER’S SCHOOL BARCELONA 

St. Peter’s School Barcelona ofereix una educació independent: a través d’un currículum 
propi, els alumnes (de 12 mesos a 18 anys) es preparen per enfrontar-se als reptes 
que s’aniran trobant al llarg de la seva vida. Un programa d’exàmens internacionals 
de Cambridge complet els garanteix l’accés a universitats nacionals i internacionals, 
completant un dossier d’aprenentatge que combina cinc idiomes (anglès, castellà, català, 
francès i alemany), així com habilitats i coneixements científics, tecnològics, humanístics 
i de comunicació. A més, ofereix un programa de desenvolupament personal l’objectiu del 
qual és que els estudiants puguin arribar a ser ciutadans crítics i de mentalitat oberta, 
preparats per viure, estudiar i treballar on vulguin.

Web/email:  www.stpeters.es / annamatas@stpeters.es 
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THE BRITISH COLLEGE OF GAVÀ 

El seu objectiu principal és impartir una educació internacional seguint el Currículum 
Britànic, que ofereix una educació personalitzada amb professors britànics.

Disposa de les estratègies educatives més modernes i les tecnologies més 
avançades. The British College of Gavà és una escola per a alumnes de 3 a 18 anys, 
homologada pel British Council i el Departament d’Ensenyament.

Web/email:  www.britishcollegegava.com / mariaandrea@bcgava.com   

ACEGAL, ASOCIACIÓN CATALANA DE EMPRESAS 
PARA GAYS Y LESBIANAS

ACEGAl és una entitat sense ànim de lucre fundada el 2007. Actualment, la 
formen 100 associats, principalment empresaris i comerciants LGTBI. L’objectiu 
de l’associació és millorar la rendibilitat de les empreses del sector i potenciar 
Catalunya com  a destinació turística LGTBI. També ofereix serveis jurídics als 
associats, contacte amb inversors i disposa de borses de treball, entre d’altres.

AEGAL és el principal organitzador de Pride Barcelona, la celebració de l’Orgull 
LGTBI més important del mediterrani.

Web/email: www.acegal.org / director@acegal.org 

ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA RUSSA A CATALUNYA 

Des del 2010, l’Associació Casa Russa a Catalunya té com a objectiu principal 
l’expansió i el reforç dels llaços culturals entre Espanya, Catalunya, Rússia i el 
món. Promou projectes conjunts amb organitzacions 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 feina de l’associació és la divulgació i l’intercanvi 
d’informació sobre la cultura russa i les seves tradicions.

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

PUNTS D’INFORMACIÓ

ASSOCIACIONS D’EXPATRIATS I CLUBS SOCIALS
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ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
DE PROFESSORS DE IOGA (IYTA)

L’Associació Internacional de Professors de Ioga (IYTA) és una associació de 
professionals i practicants de ioga l’objectiu de la qual és difondre i fomentar 
l’ensenyament d’aquesta disciplina. És una de les escoles de més prestigi a Espanya, 
amb més de quaranta anys d’història formant professors de ioga. El pròxim més de 
gener donarà inici al nou curs.

Web/email: www.iyta-es.org / info@iyta-es.org

ASODAME-CLUB BPW-BCN  
(BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN) 

Col·lectiu de dones d’empresa —autònomes, empresàries i directives— amb 
productes i serveis de tots els sectors i interessades en la incorporació de dones 
d’altres països per a 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.

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 millor comprensió cultural de Barcelona 
i Catalunya, com ara tornar quelcom a la comunitat a través d’esdeveniments de 
capta de donatius i activitats mensuals.

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

CASA DEGLI ITALIANI DI BARCELLONA  

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

Web/email: www.casaitaliani.com / comunicazione@casaitaliani.com
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CATALÒNIA HOQUEI CLUB 

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

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

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

CEEAC, CAMBRA D’EMPRENEDORS 
I EMPRESARIS ASSOCIACIÓ CATALANA 

La Cambra d’Emprenedors i Empresaris Associació Catalana s’ha constituït per ser 
l’eix vertebrador d’una nova generació i forma de treballar en el món de la cooperació 
i del creixement d’emprenedors i empresaris. Realitzem processos integrals 
d’acompanyament en el desenvolupament de projectes per mitjà dels nostres 
experimentats professionals en actiu, fomentem l’apropament entre emprenedors 
i empresaris per donar sortida a les seves iniciatives i desenvolupem formació en 
diversos àmbits específics.

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

CLUB DE NEGOCIOS MÉXICO - BARCELONA 

El Club de Negocios México-Barcelona pretén ser la peça del trencaclosques 
que uneix els interessos empresarials de Mèxic i Espanya a través d’una ciutat 
cosmopolita com Barcelona, convertint-se així en un amplificador per a tot el món.

Un club modern, fresc i avantguardista constituït per professionals amb la intenció 
de dotar els empresaris d’eines noves i innovadores.

CLUB NATACIÓ BARCELONA 

Club  esportiu i social amb més de cent 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 

LLISTAT D’EXPOSITORS
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CLUB SUIZO DE BARCELONA 

El seu objectiu és establir un punt de reunió per a persones de nacionalitat suïssa 
i persones residents a Barcelona, independentment de la seva nacionalitat, així 
com el d’estimular la vida social i contribuir al desenvolupament de tot tipus de 
relacions entre Espanya i Suïssa. Per fer-ho, organitza activitats lúdiques, tant 
culturals com gastronòmiques, i trobades d’índole socioeconòmica.

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

COWOCAT
ASSOCIACIÓ COWORKING DE CATALUNYA  

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

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

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

INTERNATIONS 

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

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

PROFESSIONAL WOMEN’S   
NETWORK (PWN) BARCELONA  

La PWN és una organització sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és avançar en 
el lideratge equilibrat de gènere. La seva xarxa global té 4.000 membres, i entre les 
seves activitats principals hi ha: 
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Un programa de mentoring, tallers mensuals enfocats a aprendre i avançar en 
la carrera professional i un esdeveniment mensual en què els assistents poden 
impulsar la seva carrera professional gràcies a la xarxa de professionals empresaris 
i corporatius de la PWN, amb l’anglès com a idioma vehicular.
Uneix-te avui a la comunitat de PWN Barcelona 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 què participa 
la comunitat migrant altament qualificada que viu a l’exterior i que permet 
l’articulació de projectes en benefici de Mèxic, amb l’objectiu final de contribuir al 
desenvolupament del país.

El model d’organització de la Red es desenvolupa a través d’una Coordinació 
Global, Coordinacions Regionals i Capítols que determinen les seves pròpies metes 
i objectius. Els Capítols són grups amb identitat local que s’adhereixen a la missió 
de la Red Global MX.

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

SERVICIO FILIPINO

Servicio filipino és una cooperativa social creada per un grup de voluntaris que, a 
causa de les desigualtats amb què s’ha trobat, ha decidit crear una plataforma amb 
un enfocament cap al benefici social. L’objectiu principal és connectar persones que 
necessiten un treballador amb habilitats específiques amb treballadors filipins 
que tinguin aquestes habilitats.

Email: serviciofilipino32@gmail.com

UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER  

La Union des Français de l’Étranger és una associació d’utilitat pública amb 
presència a 110 països a través de 180 representacions. Acompanya la comunitat 
francesa en tots els aspectes de la seva vida a l’estranger, tant en qüestions 
pràctiques quan arriben com organitzant esdeveniments socials, culturals i 
esportius durant l’any, així com amb serveis per trobar feina.

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

LLISTAT D’EXPOSITORS





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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