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els barcelonins i les barcelonines ens sentim orgullosos del lloc on vi-
vim. Barcelona és fruit d’un debat permanent que impulsa idees i con-
sensos, que ens ha permès fer una ciutat que és de tots, on tothom pot 
trobar el seu espai. 

totes les oportunitats de negoci, de lleure i culturals, combinades amb 
l’estil de vida local, fan de Barcelona un gran lloc per viure-hi. això ex-
plica per què Barcelona és una ciutat cosmopolita amb una comunitat 
internacional extensa i activa.

enguany celebrem la sisena edició del Barcelona international commu-
nity day, el punt de trobada anual per a la comunitat internacional de 
la ciutat, així com una gran oportunitat per a empreses i organitzacions 
per establir-hi lligams. Una de les claus de l’èxit de l’esdeveniment és el 
suport i la implicació dels seus patrocinadors, col·laboradors, entitats, 
associacions i professionals.

Us convido a participar d’una jornada plena d’activitats, tallers, confe-
rències, per compartir i intercanviar experiències i, en definitiva, mos-
trar tot el que la nostra ciutat pot oferir.

Jaume collboni 
tinent d’alcaldia d’economia, treball, competitivitat i Hisenda
ajuntament de Barcelona

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

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

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

6€
2 mesos
GRATIS -20€ 6,90€

2 MESOS GRATIS
de subscripció
a La Vanguardia
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com trobar feina a barcelona? a càrrec de 
Barcelona activa
10:30 – 11:00 h.

on viure a barcelona? Llogar o  
comprar? a càrrec d’atiPiKa - Lifestyle 
Properties
11:15 – 11:45 h.

busques feina? Què busquen les empre-
ses que estan contractant a barcelona? 
a càrrec de Page Personnel
12:00 – 12:30 h.

diversitat i inclusió en l’àmbit laboral 
moderada per clara montes
12:45 – 13:30 h.

Per què triar barcelona? cost i qualitat 
de vida a càrrec de mercer
13:45 – 14:15 h.

descobreix el nou servei barcelona In-
ternational Welcome a càrrec de Promoció 
de ciutat, ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:00 h.

degusta barcelona: una panoràmica de 
la seva gastronomia moderada per “obbio”
15:15 – 16:00 h.

com establir-se amb èxit a barcelona 
com a família? moderada per socialFam
16:15 – 17:00 h.

Genera oportunitats construint la teva 
xarxa de contactes moderada per les 
cambres de comerç europees a Barcelona 
17:15 – 18:00 h.

organitza la teva nova llar per sentir- 
te com a casa a càrrec de l’associació  
d’organitzadors Professionals d’espanya
18:15 – 18:45 h.

xoc cultural: storytelling de la teva his-
tòria a barcelona a càrrec de sietar spain
10:30 – 11:15 h.

Networking per a persones que acaben 
d’arribar a càrrec de Barcelona activa
11:30 – 12:15 h.

Solidaritat i voluntariat: posa’t en acció 
dinamitzat per La taula d´entitats del tercer 
sector social de catalunya i la Federació  
catalana de voluntariat social
12:30 – 13:15 h.

Vermut lingüístic a càrrec del centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona
13:30 – 14:30 h.

eines per al benestar del qui acaba  
d’arribar a càrrec de therapy in Barcelona 
14.45 – 15.30 h.

dones: del networking al netliving  
a càrrec de daniela Freund
15:45 – 16:30 h.

cita lingüística a l’hora del te a càrrec 
del centre de Normalització Lingüística de 
Barcelona
16:45 – 17:45 h.

autoocupació: tot el que has de saber 
per treballar de forma autònoma a càrrec 
de Barcelona activa
10:30 – 11:00 h.

transculturalitat: interactua amb la teva 
cultura d’adopció a càrrec d’eres relocation
11:15 – 11:45 h.

consells financers per moure’s per 
barcelona a càrrec de Banc sabadell
12:00 – 12:30 h.

La salut és el primer: consells sobre  
models de sanitat, cobertures i assegu-
rances moderada pel dr. gabriel capellà
12:45 – 13:30 h.

consells pràctics per als teus tràmits 
d’arribada a barcelona a càrrec d’everis
13:45 – 14:15 h.

Practicar esport a barcelona: una mane-
ra sana d’integrar-se moderada per la regi-
doria d´esports, ajuntament de Barcelona 
14:30 – 15:15 h.

M’agrada la meva escola, experiències 
d’alumnes d’escoles internacionals a la 
zona de barcelona a càrrec de Bisa 
15:30 – 16:15 h.

on aprendre llengües i cultures estran-
geres a barcelona? moderada per l’escola 
oficial d’idiomes de Barcelona
16:30 – 17:15 h.

Vols crear un negoci a barcelona?  
barcelona activa t’hi ajuda a càrrec de  
Barcelona activa
17:30 – 18:00 h.

descobreix i gaudeix de la destinació 
barcelona a càrrec de turisme de Barcelona
18:15 – 18:45 h.

aterratGe PerSoNaL

aterratGe PerSoNaL

NetWorKING

NetWorKING

NetWorKING
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taula rodona consular del barcelona  
International community day moderada 
per l'organització
11:00 – 11:45 h.

els nostres amfitrions ens expliquen el 
seu aterratge a barcelona moderada per 
Both. People & comms
12:00 – 13:00 h.

brexit: en què ens afecta? a càrrec del 
consolat general Britànic de Barcelona
13:15 – 13:45 h.

Les professions del futur a barcelona 
moderada per Barcelona activa
14:00 – 14:45 h.

Projecta’t i ascendeix amb un bon  
elevator pitch a càrrec de Barcelona activa
15:00 – 15:30 h.

triar una escola a barcelona per als teus 
fills a càrrec de l’ajuntament de Barcelona
15:45 – 16:15 h.

emprenent en femení moderada per  
casa asia
16:30 – 17:15 h.

descobreix els tresors culturals de  
barcelona que no t’has de perdre a  
càrrec de viaje a la Barcelona secreta
17:30 – 18:00 h.

transport públic a barcelona: accessibi-
litat i sostenibilitat per arribar a destí  
a càrrec de soc mobilitat (societat catalana 
per a la mobilitat) 
18:15 – 18:45 h.

aterratGe PerSoNaL

aterratGe PerSoNaL

aterratGe PerSoNaL

trebaLL I NeGocIScÀPSuLa
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Preparar-se per al brexit, preguntes i 
respostes coordinat pel consolat general  
Britànic de Barcelona
14:00 – 16:00 h. / espai Meeting Point

the tipi experience! dinamitzat per 
infantilades teatre

15:15 h. eN  | 15:55 h. eS  | 16:30 h. cat

espai Jardí del Museu (inscripció al tipi)

connecta amb el voluntariat coordinat per 
la taula d´entitats del tercer sector social de ca-
talunya i la Federació catalana de voluntariat social
16:00 – 18:00 h. / espai Meeting Point

construeix un món amb LeGo a càrrec de 
Bricks 4 Kidz®
16:15 – 17:00 h. / espai Jardí del Museu

atreveix-te a fer el haka a càrrec de  
gensen Palmer
17:15 – 18:15 h. / espai Jardí del Museu

batucada actuació musical de Brincadeira
18:30 – 19:00 h. / espai Jardí del Museu

aconsegueix la teva samarreta “Feel 
the embrace of barcelona” 
10:00 – 10:30 h. / espai benvinguda

connecta amb el voluntariat coordinat per 
la taula d´entitats del tercer sector social de ca-
talunya i la Federació catalana de voluntariat social
10:00 – 14:00 h. / espai Meeting Point

contacontes: històries i relats de l’Àfrica 
subsahariana a càrrec de Jean Bosco Botsho
10:30 – 11:00 h. / espai Ludoteca

Programa de ràdio en francès a càrrec de 
equinox radio
10:30 – 16:00 h. / espai ràdio

Masterclass de zum dance a càrrec de 
club Natació Barcelona
10:45 – 11:45 h / espai Jardí del Museu

Pintura i fabricació de barrets xinesos a 
càrrec de l’escola de Bambú de casa asia
11:15 – 12:15 h. / espai Ludoteca

the tipi experience! dinamitzat per  
infantilades teatre

11:45 h. eN  | 12:25 h. eS  | 13:00 h. cat

espai Jardí del Museu (inscripció al tipi)

contacontes: històries i relats de l’Àfrica 
subsahariana a càrrec de Jean Bosco Botsho
12:30 – 13:00 h. / espai Ludoteca

construeix un món amb LeGo dinamitzat 
per Bricks 4 Kidz®
12:30 – 13:15 h. / espai Jardí del Museu

crea el teu propi imant de mosaics a  
càrrec de mosaiccos
13:15 – 13:35 h. i 13:55 – 14:15 h.
espai Ludoteca

La música: el llenguatge universal que 
ens comunica actuació musical a càrrec de 
Bisa music Band
13:30 – 14:30 h. / espai Jardí del Museu

ALTReS 
eSPAIS

taLLer eSactIVItatS INFaNtILS

taLLer actIVItatS INFaNtILS

taLLer actIVItatS INFaNtILS

taLLer actIVItatS INFaNtILS

taLLer FractIVItatS INFaNtILS

eSPectacLe actIVItatS INFaNtILS

eSPectacLe actIVItatS INFaNtILS

taLLer actIVItatS INFaNtILS

aNIMacIó

taLLer aNIMacIó

taLLer aNIMacIó

DURAnT  
TOT eL DIA
Fes-te una foto i “Feel the embrace of 
barcelona”
10:00 – 18:30 h. / espai Photocall

busques feina a barcelona? a càrrec de 
Barcelona activa
10:00 – 18:30 h. / espai estand l’ajuntament 
de barcelona

cafeteria, cuines del món, cervesa i ge-
lats artesans a càrrec de melting Pot, Black-
Lab Brewhouse i gelaaati di marco
10:00 – 18:30 h. / espai Àgora

espai de jocs infantils a càrrec de Bisa
10:00 – 18:30 h. / espai Ludoteca

Pinta’t la cara a càrrec de l’organització
10:00 – 18:30 h. / espai Pintacares

taLLer actIVItatS INFaNtILS

actIVItatS INFaNtILSactIVItat

FotoMatoN aNIMacIó

eSPaI GaStroNÒMIc aNIMacIó

trebaLL I NeGocISactIVItat eN

aNIMacIóactuacIó

aNIMacIóactuacIó

AWP Health & Life SA, acting through its Irish Branch, is a limited company governed by the French Insurance Code. Registered in France No. 401 154 679 RCS Bobigny. Irish Branch registered in the 
Irish Companies Registration Office, registered No.: 907619, address: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ireland. Allianz Care and Allianz Partners are registered 
business names of AWP Health & Life SA.

A BETTER
QUALITY OF LIFEin Barcelona
We ensure our customers have access to quality
healthcare through our ‘always on’ support.
We find solutions. We make it happen.

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

Exclusive event promotion:  
Visit our stand (C2) to receive a 10% discount  
on cover. Terms and conditions apply.

eSactIVItat GaudeIx I PartIcIPa cat

eSactIVItat GaudeIx I PartIcIPa cat

Programa d'activitats / guia ràpida

rÀdIo FraterratGe PerSoNaL

actIVItat trebaLL I NeGocIS eN eS cat



12/13

SALA 1
autoocupació: tot el que has 
de saber per treballar de for-
ma autònoma a càrrec de Barcelo-
na activa
10:30 – 11:00 h.

ponent olaya martínez, responsable de 
serveis a les empreses.
descripció a l’hora d’escollir un projec-
te professional, convertir-se en un pro-
fessional independent o autònom és 
una opció que et permetrà ser el teu 
propi cap. tot i que no és complicat, 
conèixer alguns tràmits administratius, 
algunes implicacions fiscals i certs 
trucs per saber per on començar re-
sulta imprescindible. si penses en l’au-
toocupació, aquesta sessió és fona-
mental per a tu.

transculturalitat: interactua 
amb la teva cultura d’adopció 
càrrec d’eres relocation
11:15 – 11:45 h.

ponent claudia issa Benítez, especia-
lista en competències interculturals i 
gestió de la diversitat i inclusió.
descripció Per a la majoria de les per-
sones provinents de l’estranger, viure 
i treballar a Barcelona és una aventu-
ra gratificant. ciutadania oberta, clima 
mediterrani, menjar saludable i moltes 
opcions culturals i d’oci. Però aclima-
tar-se a una ciutat satisfactòriament i 
amb una qualitat de vida òptima no és 
automàtic. a través d’experiències re-
als compartirem els consells elemen-
tals perquè la persona que acaba d’ar-
ribar s’estableixi i s’integri fàcilment a 
la ciutat.

consells financers per mou-
re’s per barcelona a càrrec de 
Banc sabadell
12:00 – 12:30 h.

ponent mireia Lafoz ortiz, directora de 
clients internacionals. 
descripció Quins són els tràmits per 
obrir un compte bancari? com cre-
ar un pla d’estalvi? Quina és la millor 
manera de fer una remesa de diners 
al teu país d’origen o rebre diners del 
teu país? aquestes són algunes de les 
qüestions financeres (i no financeres) 
a les quals s’enfronten les persones in-
tegrants de la comunitat internacional 
a Barcelona. en aquesta sessió resol-
drem aquests i altres dubtes.

La salut és el primer: consells 
sobre models de sanitat, co-
bertures i assegurances mode-
rada pel dr. gabriel capellá munar
12:45 – 13:30 h.

moderador gabriel capellá munar, di-
rector general de l’institut d’investiga-
ció Biomèdica de Bellvitge (idiBeLL).
participants

 − ainhoa górriz Hernando, adjunta de 
direcció mèdica, allianz care
 − dra. madeleine smit, CEO i orto-
dontista, turó Park dental & medi-
cal center
 − Koen Willems, director i fundador de 
Healthcare Barcelona, Physiotherapy 
Barcelona i running Barcelona.

descripció cada país té el seu propi mo-
del d’assistència sanitària i sistemes 
d’assegurances mèdiques. Qualsevol 
persona acabada d’arribar que s’instal-
li a Barcelona ha de conèixer el sistema 

sanitari local, tant públic com privat, i 
els avantatges i les diferències que té. 
en aquesta sessió, diferents professio-
nals del sector de salut presentaran els 
diferents serveis i cobertures de cada 
sistema per escollir l’opció que s’adapti 
millor a cada cas.

consells pràctics per als  
teus tràmits d'arribada a  
barcelona a càrrec d’everis
13:45 – 14:15 h.

ponents

 − elisenda saborit gilabert, directora 
de compromisos d’everis
 − marta soler, consultora empresari-
al d’everis.

descripció en aquesta sessió es donarà 
informació sobre com fer alguns dels 
tràmits que necessiten portar a ter-
me les persones que acaben d’arribar 
a Barcelona. alguns d’aquests tràmits 
són obligatoris, com el visat o el regis-
tre en el padró municipal; altres són 
necessaris, com la targeta sanitària o 
el registre de la teva mascota, i altres 
són opcionals, però molt útils per faci-
litar la teva vida a la ciutat, com el car-
net de biblioteques. 

Practicar esport a barcelona: 
una manera sana d’integrar-se 
moderada per regidoria d´esports, 
ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:15 h.

moderador oriol martí, cap de gabinet.
participants

 − manu Johary, soci del catalonia 
Hockey club
 − alfred Busquets canós, soci i ex-vi-
cepresident del Barcelona Universi-
tari club (BUc)
 − sandra azón, directora tècnica de 
vela del club Natació Barcelona. 
medallista olímpica: plata a atenes 
2004.

descripció “mens sana in corpore sano”. 
L’activitat física és una part molt im-
portant de les nostres vides. i Barce-
lona ofereix una infinitat d’opcions, 
clubs i entitats on la pràctica esportiva 

es pot compaginar amb la bona con-
vivència. en aquesta taula rodona pre-
sentarem com l’esport és una gran 
eina per a la integració social a la 
ciutat.

M’agrada la meva escola: ex-
periències d’alumnes d’esco-
les internacionals a la zona de 
barcelona a càrrec de Barcelona in-
ternational schools association (Bisa)
15:30 – 16:15 h.

moderador alumne d’una escola Bisa.
participants alumnes d’escoles Bisa. 
descripció Nens i nenes en edat esco-
lar de famílies internacionals residents 
a Barcelona compartiran les seves vi-
vències a l’hora d’aclimatar-se a una 
nova ciutat. Quines són les seves pri-
meres impressions? com es fan noves 
amistats? Què els agrada més de la 
cultura local? com és un dia a la seva 
escola? Un testimoni sincer dels mem-
bres més joves de la comunitat inter-
nacional que viu a la ciutat.

on aprendre llengües i cultu- 
res estrangeres a barcelona?  
moderada per les escoles oficials 
d’idiomes de Barcelona
16:30 – 17:15 h.

moderadora montse sábat, cap d’es-
tudis de l’escola oficial d’idiomes de 
Barcelona - drassanes.
participants

 − rafael Bueno, director de Política, 
societat i educació de casa asia
 − sebastien Portelli, agregat de coo-
peració lingüística per al nord-est 
d'espanya, institut Francès
 − angelo gioé, director de l’institut 
italià de Barcelona
 − Lídia tubert, coordinadora d’ac-
tivitats culturals i administració 
de la Fundació institut confuci de 
Barcelona.

descripció Barcelona és una ciutat mul-
ticultural, diversa i multilingüe. Per 
parlar-nos d’aquesta riquesa i per sa-
ber quins idiomes es poden trobar i 
estudiar a la ciutat, comptarem amb 

trebaLL I NeGocIScÀPSuLa eN

aterratGe PerSoNaLcÀPSuLa eN

aterratGe PerSoNaLcÀPSuLa eN

aterratGe PerSoNaLtauLa rodoNa eN
tauLa rodoNa eNGaudeIx I PartIcIPa

aterratGe PerSoNaLtauLa rodoNa eN

tauLa rodoNa eNGaudeIx I PartIcIPa

aterratGe PerSoNaLcÀPSuLa eN

Programa d'activitats Programa d'activitats
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en un projecte empresarial viable.

descobreix i gaudeix de la 
destinació barcelona a càrrec de 
turisme de Barcelona
18:15 – 18:45 h.

ponent Zaira Pernas, màrqueting 
operatiu.
descripció La destinació Barcelona ofe-
reix infinitat de propostes per viu-
re experiències úniques, activitats sin-
gulars i rutes sorprenents. viu i coneix 
tot el llegat cultural, històric, gastronò-
mic, enològic i oferta d’oci en un en-
torn on practicar esport, comprar en 
botigues centenàries o simplement re-
laxar-se i gaudir del seu estil de vida. 
vine i inspira't! descobreix que Barce-
lona… és molt més!

algunes institucions culturals estran-
geres responsables de la difusió cultu-
ral i l’ensenyança d’altres llengües.

Vols crear un negoci a bar-
celona? barcelona activa t’hi 
ajuda a càrrec de Barcelona activa
17:30 – 18:00 h.

ponent xavier dumont, responsable de 
serveis per emprendre.
descripció si vols crear un negoci a 
Barcelona o emprendre un nou projec-
te professional, Barcelona activa és el 
teu soci de referència. els seus serveis, 
programes i activitats t’acompanyen 
en tot el procés, des de la idea de ne-
goci fins a la creació de l’empresa. en 
aquesta càpsula t’aconsellarem sobre 
com convertir la teva idea de negoci 

trebaLL I NeGocIScÀPSuLa eN

cÀPSuLa eNGaudeIx I PartIcIPa

SALA 2
com trobar feina a barcelona? 
a càrrec de Barcelona activa
10:30 – 11:00 h.

ponent Joana sanz, orientadora 
professional.
descripció Busques feina? saps per on 
començar? en aquesta càpsula et do-
narem consells que t’ajudaran a de-
senvolupar la teva carrera professio-
nal a Barcelona. Un bon currículum, 
un màrqueting personal adequat o 
com desenvolupar la teva xarxa pro-
fessional són algunes de les qüestions 
que t’ajudarem a resoldre en aques-
ta sessió. Barcelona activa té amplis 

recursos, activitats i eines per aju-
dar-te en aquest procés.

on viure a barcelona? Llogar 
o comprar? a càrrec d’atiPiKa -  
Lifestyle Properties
11:15 – 11:45 h.

ponent renzo riva, gerent. 
descripció si acabes d’arribar a Barce-
lona i busques un lloc per viure, vol-
dràs conèixer la situació del sector 
immobiliari a la ciutat. en aquesta càp-
sula compartirem tota la informació 
necessària per trobar un habitatge on 
crear la teva llar. també t’ajudarem a 

decidir quin model s’ajusta més a les 
teves necessitats, la compra o el llo-
guer. Una sessió pensada per ajudar-te 
a escollir millor.

busques feina? Què busquen 
les empreses que estan  
contractant a barcelona?  
a càrrec de Page Personnel
12:00 – 12:30 h.

ponent gizem Baykal, senior manager 
de Page Personnel.
descripció Quins són els perfils més va-
lorats per les empreses locals? Quins 
són els llocs de treball amb més pro-
jecció? Quins sectors empresarials de-
manen més talent internacional? Quins 
consells són necessaris per abordar 
una entrevista de feina? en aques-
ta sessió t’oferirem una visió comple-
ta de l’oferta laboral de Barcelona que 
t’ajudarà a decidir on presentar la teva 
candidatura.

diversitat i inclusió en l’àmbit 
laboral moderada per clara montes
12:45 – 13:30 h.

moderadora clara montes, consul-
tora sobre diversitat i directora de 
tedxBarcelonaWomen.
participants

 − miguel castro, director global de 
cultura inclusiva de saP
 − ramón Bernat, President de specia-
listerne espanya 
 − Pura riera i Jordana, xiB-xarxa per 
a la inclusió Laboral de Barcelona - 
institut municipal de Persones amb 
discapacitat.

descripció Barcelona és una ciutat in-
clusiva amb les persones amb disca-
pacitat i diversitat funcional, i amb 
col·lectius minoritaris de tot tipus. La 
diversitat i la inclusió social són un va-
lor que també es viu en l’entorn labo-
ral. en aquesta taula rodona coneixe-
rem experiències que ens mostren de 
quina manera conviuen aquí persones 
amb capacitats i estils de vida dife-
rents i alhora complementaris.

Per què triar barcelona?  
cost i qualitat de vida a càrrec 
de mercer 
13:45 – 14:15 h.

ponent Juanvi martínez, líder de l’Àrea 
de career i director de recursos Hu-
mans de mercer.
descripció saber el cost i la qualitat de 
vida de les ciutats resulta fonamen-
tal perquè els professionals que volen 
desenvolupar la seva carrera en altres 
països puguin decidir on instal·lar-se. 
Per això, en aquesta sessió es presen-
taran els resultats comparatius corres-
ponents al cost i la qualitat de vida a 
Barcelona. aquestes dades es recu-
llen en un estudi anual que analitza as-
pectes com l’habitatge, el transport, el 
menjar, la roba, la llar i l’oci a més de 
200 ciutats de tot el món. tot això ens 
permetrà comparar Barcelona amb les 
principals ciutats internacionals del 
seu entorn i respondre a aquesta pre-
gunta: per què triar Barcelona?

descobreix el nou servei  
barcelona International  
Welcome a càrrec de Promoció de 
ciutat, ajuntament de Barcelona 
14:30 – 15:00 h.

ponent Judith romera, responsable de 
Promoció de ciutat, ajuntament de 
Barcelona.
descripció Presentació del nou servei 
Barcelona international Welcome, im-
pulsat per l’ajuntament de Barcelona 
i orientat a facilitar informació pràc-
tica de tot tipus i necessària per a les 
persones que arriben a Barcelona des 
d’altres països, per formar part de la 
seva nova comunitat d’acollida.

degusta barcelona. una  
panoràmica de la seva  
gastronomia moderada per 
“obbio”
15:15 – 16:00 h.

moderadora irina costrafreda, sòcia 
fundadora d’“obbio”.

trebaLL I NeGocIScÀPSuLa eN

aterratGe PerSoNaLcÀPSuLa eN

cÀPSuLa trebaLL I NeGocIS eN

tauLa rodoNa trebaLL I NeGocIS eN

aterratGe PerSoNaL eNcÀPSuLa 

aterratGe PerSoNaLcÀPSuLa eN

Programa d'activitats Programa d'activitats

tauLa rodoNa eNGaudeIx I PartIcIPa



16/17

participants

 − xavi sitjar, a Baja temperatura
 − roger ortuño, comer Japonés
 − elisa mora de checa, membre de la 
Junta directiva de l’associació celí-
acs de catalunya
 − manel guirado, professor 
gastronòmic.

descripció Barcelona és un paradís gas-
tronòmic englobat dins de la cuina ca-
talana, que és una saborosa barreja 
de cultura, producte, territori, tradició, 
creativitat i innovació. a la ciutat, la di-
eta mediterrània i la cuina local es do-
nen la mà amb les tendències interna-
cionals en una cerca curosa de sabors, 
productes i experiències. vine a des-
cobrir Barcelona a través del paladar!

com establir-se amb èxit a 
barcelona com a família?  
moderada per socialFam
16:15 – 17:00 h.

moderadora Krystal-Joy Williams, pro-
ject manager de socialFam, where fa-
milies connect.
participants

 − Jeremy majeski (estats Units), pare 
d’un fill
 − Kati mckie (rússia), mare d’un fill
 − Pearlyn K min (singapur), mare de 
dos fills
 − Zi makki (regne Unit), pare de dos 
fills.

descripció Has aterrat recentment amb 
la teva família a Barcelona i vols conèi-
xer altres famílies afins als teus ideals 
de vida? aquesta taula rodona t’ofe-
reix les experiències de famílies de tot 
tipus que s’han establert amb èxit a 
Barcelona i com connectar-hi.

Genera oportunitats cons-
truint la teva xarxa de  
contactes moderada per les  
cambres de comerç europees a 
Barcelona
17:15 – 18:00 h.

moderadora eva Prada, directora de 
la cambra de comerç Britànica a 
espanya.

participants

 − Louise Lindberg (suècia), jurista a 
ZaFo LaW 
 − Patricia ayodeji (gran Bretanya),  
advocada fundadora d’e-PdP 
 − Julien Palier (França), CEO de 
daYsK
 − alessio merella (itàlia), desenvolupa-
dor de negocis a aBiNsULa.

descripció Per enriquir la teva xarxa de 
contactes professionals i personals, no 
només et pots integrar a la teva soci-
etat d’acollida, sinó també aprofitar el 
networking que ofereix la teva comu-
nitat d’origen. Professionals experts 
de diversos països afincats a Barce-
lona ens explicaran quins són els es-
deveniments i llocs de trobada que et 
seran útils per integrar-te en l’ecosis-
tema empresarial local, així com con-
sells pràctics per treure el millor partit 
de les oportunitats de negoci que ofe-
reix la ciutat.

organitza la teva nova llar 
per sentir-te com a casa a 
càrrec de l’associació d’organitzadors 
Professionals d’espanya
18:15 – 18:45 h.

ponent maite albañil, organitzadora 
professional.
descripció Una sessió imprescindible si 
el que vols és convertir el teu nou ha-
bitatge en una llar còmoda i agrada-
ble. Una organitzadora professional 
compartirà consells i recomanacions 
sobre el que hem de tenir en compte 
per organitzar les nostres coses des-
prés d’una mudança, evitar el caos i 
crear un espai on ens puguem sentir 
confortables i feliços.

trebaLL I NeGocIStauLa rodoNa eS
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SALA 3
taula rodona consular del 
barcelona International  
community day moderada per 
l’organització
11:00 – 11:45 h.

moderador sergi vicente, periodista i 
director de Betevé.
participants 

 − gaia Lucilla danese, cònsol gene-
ral d´itàlia
 − cyril Piquemal, cònsol general de 
França
 − maría carmen oñate muñoz, cònsol 
de mèxic.

descripció diferents representants d’al-
gunes de les comunitats internaci-
onals més dinàmiques establertes a 
Barcelona debatran sobre els interes-
sos, inquietuds i activitats que fan les 
persones de les seves nacionalitats i 
plantejaran els avantatges i reptes que 
els ofereix Barcelona.

els nostres amfitrions ens  
expliquen el seu aterratge a 
barcelona moderada per Both.  
People & comms.
12:00 – 13:00 h.

moderadora cristina salvador, fundadora 
i directora de Both. People & comms.
participants

 − Fadima diawara (guinea), CEO i fun-
dadora de Kunfabo
 − Jean-Phillipe charles (Bèlgica), for-
mador, professor, consultor en co-
municació intercultural
 − Julieta alberio scala (argentina), 
coordinadora de Projects socials 
Hockey del FcB, seleccionadora na-
cional de Hockey especial

 − anjalina chugani (Índia), xef, profes-
sora de cuina índia, autora de soul 
spices
 − Peter sotirakis (grècia/austràlia), 
escriptor, editor, traductor.

descripció els cinc amfitrions del Bicd 
2019, un per cada continent, són in-
tegrants de la comunitat internacio-
nal de residents a Barcelona. coneixen 
de primera mà el que significa esta-
blir-se amb èxit a una nova ciutat. ens 
explicaran com va ser la seva arriba-
da a Barcelona, què els va sorpren-
dre més, què han trobat més senzill a 
l’hora d’integrar-se i què no tornari-
en a fer. Una sessió plena d’intercanvis 
d’experiències.

brexit: en què ens afecta? a 
càrrec del consolat general Britànic 
de Barcelona
13:15 – 13:45 h.

ponent Lloyd milen, cònsol general.
descripció des del principi, el procés 
del Brexit ha generat més dubtes que 
certeses i la gestió de la sortida del 
regne Unit de la Unió europa està 
sent més complicada del que es pre-
veia. Per això s’han generat moltes in-
quietuds entre els britànics residents a 
Barcelona i qualsevol persona que tre-
balli en una empresa britànica, faci ne-
gocis o tingui interessos al regne Unit. 
en aquesta càpsula explicarem amb 
informació directa i actualitzada per 
saber com preparar-se millor davant 
del Brexit.

Les professions del futur a 
barcelona moderada per Barcelona  
activa
14:00 – 14:45 h.
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moderador raúl sánchez adell, respon-
sable d’innovació.
participants

 − Jordi arrufí, director de Projectes 
de transformació digital i del digital 
Lab de la Fundació Barcelona mobi-
le World capital 
 − alessandro Zanardi, CEO i fundador 
de codework
 − Josep miquel Piqué, president exe-
cutiu de technova Barcelona, La 
salle
 − michel López, coordinador acadèmic 
a Harbour space.

descripció en aquest panel es deba-
trà sobre l’evolució del panorama pro-
fessional dels pròxims anys a la ciu-
tat. Quines professions, habilitats i 
coneixements tindran més deman-
da? Quines empreses la necessitaran? 
on formar-se per obtenir els conei-
xements i les habilitats necessaris per 
aconseguir aquesta especialització? 
actors rellevants de l’economia digital 
ens ajudaran a construir la necessària 
fotografia del futur laboral.

Projecta’t i ascendeix amb un 
bon elevator pitch a càrrec de 
Barcelona activa
15:00 – 15:30 h.

ponent Joana sanz, orientadora 
professional.
descripció diuen que els que són capa-
ços d’explicar una idea complexa de 
manera eficaç i en poc temps són 
els que tenen més bones oportuni-
tats a la vida. La tècnica de l’elevator 
pitch consisteix en això: plantejar els 
teus projectes i el teu perfil professio-
nal d’una forma ràpida i atractiva. en 
aquesta càpsula aprendràs el que ne-
cessites per crear el teu discurs i po-
der fomentar les teves oportunitats 
professionals.

triar una escola a barcelona 
per als teus fills a càrrec de  
l’ajuntament de Barcelona
15:45 – 16:15 h.

ponent sanne Bruun, experta en 
educació.
descripció en aquesta sessió s’explica-
rà el sistema educatiu local, els tipus 
d’escola que hi ha, les opcions més 
populars entre les famílies internacio-
nals que arriben per viure a la ciutat i 
a més es tractaran els factors que cal 
tenir en compte per triar escola.

emprenent en femení moderada 
per casa asia
16:30 – 17:15 h.

moderadora gaëlle Patin Laloy, respon-
sable del Programa diversitat i inter-
culturalitat de casa asia.
participants

 − Fadima diawara (guinea), CEO i fun-
dadora de Kunfabo
 − Lynn Wong (singapur), sòcia funda-
dora d’eventoPlus; responsable de 
comunicació i esdeveniments
 − ana Fernández (argentina), arqui-
tecta, directora d’archi_collective i 
sòcia fundadora de cohousing LaB.

descripció moltes dones de tot arreu 
del món han trobat a Barcelona una 
ciutat on poder desenvolupar el seu 
projecte creatiu i emprenedor i la seva 
carrera professional amb èxit. el seu 
testimoni és clau per compartir experi-
ències i eines, per aprendre i inspirar 
altres dones. en aquesta sessió podràs 
intercanviar punts de vista i vivències 
amb elles per fer que el teu projecte 
sigui més innovador, més sòlid i eficaç. 

descobreix els tresors  
culturals de barcelona que  
no t’has de perdre a càrrec de 
viaje a la Barcelona secreta 
17:30 – 18:00 h.

ponent Pedro guerrero, coordina-
dor del projecte viaje a la Barcelona 
secreta.
descripció L’oferta cultural de Barce-
lona és tan àmplia que, sovint, no se 
sap per on començar. et volem ajudar 
a conèixer la riquesa cultural de Bar-
celona, quins són els llocs més emble-
màtics on gaudir de la millor música, 

teatre, dansa, exposicions i art en ge-
neral, així com l’impressionant calen-
dari de festivals i festes populars de la 
ciutat.

transport públic a barcelona: 
accessibilitat i sostenibilitat 
per arribar a destí a càrrec de 
soc mobilitat (societat catalana per a 
la mobilitat)
18:15 – 18:45 h.

ponent anahí martín, directora de màr-
queting i comunicació, soc mobilitat.
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descripció Barcelona disposa d’una 
xarxa de transport públic completa, 
accessible i sostenible per desplaçar-
se a qualsevol punt de la ciutat i la 
seva àrea metropolitana, que a més 
contribueix a millorar la qualitat 
de l’aire i lluita contra el canvi 
climàtic. opcions como el Bicing i 
l’àmplia oferta multimodal d’atm 
garanteixen que les persones arribin 
al seu destí de forma respectuosa 
amb el medi ambient. en aquesta 
sessió coneixerem quins són aquests 
sistemes i com accedir-hi.

SALA 4
xoc cultural: storytelling de 
la teva història a barcelona a 
càrrec de sietar spain (society for 
intercultural education, training & 
research)
10:30 – 11:15 h.

tallerista anna rodríguez casadevall, 
presidenta. 
descripció el xoc cultural és el procés 
d’adaptació de viure en un ambient fa-
miliar i previsible a viure en una cultura 
diferent. Una nova realitat que pot des-
col·locar-nos contínuament, i no només 
en el context professional. com reconèi-
xer el xoc cultural? com gestionar-lo? i 
la tornada a casa? chimamanda adichie 
afirma que les nostres vides i les nos-
tres cultures estan fetes d’històries in-
terrelacionades, de manera que per què 
no aprofitar aquestes històries per gau-
dir de tot el procés d’adaptació i de 

Barcelona? al taller, els participants es-
criuran la seva pròpia història d’arriba-
da a Barcelona i xoc cultural/adaptació 
a través de l’storytelling.

Networking per a persones 
que acaben d’arribar a càrrec de  
Barcelona activa
11:30 – 12:15 h.

ponent rosaura alastruey, experta en 
networking professional.
descripció si no et coneixen, no exis-
teixes: una bona xarxa de relacions 
personals i professionals és la clau 
de l’èxit en l’àmbit personal, emocio-
nal i professional. Però teixir aquesta 
xarxa requereix certes habilitats, co-
neixements i una estratègia que trac-
ti el que vols aconseguir i com ho 
aconseguiràs. en aquesta sessió t’ho 
ensenyarem.
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Solidaritat i voluntariat: po-
sa’t en acció dinamitzat per la tau-
la d´entitats del tercer sector soci-
al de catalunya i la Federació catalana 
del voluntariat 
12:30 – 13:15 h.

participants 
 − creu roja Barcelona
 − Fundació amics de la gent gran
 − assÍs centre d´acollida
 − Fundació Joan salvador gavina
 − associació invia
 − voluntariat per la llengua
 − Bienfaisance Barcelone

descripció vols fer de voluntari? Barce-
lona té una ciutadania proactiva molt 
interessada en col·laborar amb la mi-
llora de la societat. en aquesta sessió 
podràs conèixer les iniciatives, associ-
acions i entitats solidàries de la ciutat 
que comparteixen les teves mateixes 
inquietuds pel que fa a acció social i 
solidària. 

Vermut lingüístic a càrrec del 
centre de Normalització Lingüística 
de Barcelona (cNL)
13:30 – 14:30 h.

dinamitzadores emma Navó i Berruezo 
i Judit riart i Ferrer, tècniques de Nor-
malització Lingüística. 
descripció saps que a Barcelona es par-
len 300 llengües diferents? en una ciu-
tat multilingüe, quin és el paper de la 
llengua catalana? Parlem de la incor-
poració del català com a valor agregat 
mentre practiquem una de les tradici-
ons més arrelades a la ciutat: el vermut!

eines per al benestar del qui 
acaba d’arribar a càrrec de thera-
py in Barcelona
14:45 – 15:30 h.

ponent Leigh matthews, terapeuta.
descripció ser un estranger que viu a 
Barcelona no sempre és divertit (tot 
i que de vegades sí). en aquest ta-
ller parlarem sobre les parts difícils 
de la vida dels qui acaben d'arribar i 

oferirem algunes estratègies pràcti-
ques per construir un conjunt d’eines 
de benestar per donar-los suport, va-
gin on vagin. La presentació té com a 
objectiu ajudar els participants a com-
prendre el xoc cultural, explorar els 
desafiaments de la vida de les perso-
nes acabades d’arribar a Barcelona, re-
flexionar sobre la seva competència in-
tercultural, identificar les habilitats que 
ens permeten seguir endavant i apren-
dre’n algunes de noves per gestionar la 
nova vida.

dones: del networking al net-
living a càrrec de daniela Freund
15:45 – 16:30 h.

dinamitzadora daniela Freund, Facul-
tat de turisme i direcció Hotelera sant 
ignasi (UrL), visiting lecturer, esade 
Business & Law school.
descripció La sessió oferirà una dinàmi-
ca activa, pensada per donar a conèi-
xer els beneficis del networking i la 
importància de les associacions de 
dones. crear una sòlida xarxa de re-
lacions pot marcar la diferència en-
tre l’èxit i el fracàs en qualsevol projec-
te i la clau és veure en el networking 
una eina holística capaç de satisfer 
objectius de tipus personal i profes-
sional. aquest taller oferirà un espai 
de networking real amb la presèn-
cia d’associacions de dones líders de 
Barcelona.

cita lingüística a l’hora del te 
a càrrec del centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona (cNL)
16:45 – 17:45 h.

dinamitzador marcel Pellejà i adalid, 
responsable de voluntariat per la llen-
gua al cNL de Barcelona.
descripció t’agradaria participar en 
un speed dating lingüístic? saps par-
lar una mica de català? vols practicar i 
guanyar fluïdesa? vine a fer el te amb 
el voluntariat per la Llengua: un pro-
grama d’èxit!
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ALTReS eSPAIS
aconsegueix la teva samar-
reta “Feel the embrace of 
barcelona”
10:00 – 10:30 h.
espai benvinguda

descripció Per celebrar la 6ª edició del 
Barcelona international community 
day hem dissenyat samarretes exclu-
sives “Feel the embrace of Barcelona” 
per als primers visitants. No te la per-
dis! si ets dels primers a arribar, acon-
seguiràs la teva!

connecta amb el voluntariat  
coordinat per la taula d’entitats del 
tercer sector social de catalunya i la 
Federació catalana del voluntariat  
social
10:00 – 14:00 h.
espai Meeting Point

descripció algunes entitats socials pre-
sentaran les seves activitats de volun-
tariat i tindràs ocasió d’apuntar-te per 
participar-hi. És una manera immillo-
rable d’integrar-se a la ciutat i tornar 
a la societat part del que has rebut. Hi 
haurà les entitats següents:
10:00 – 11:00 h. 

 − Fundació amics de la gent gran  
(www.amicsdelagentgran.org)
 − Bienfaisance Barcelone  
(www.bienfaisance-barcelone.es)

11:00 – 12:00 h. 
 − assÍs centre d'acollida  
(www.assis.cat)
 − dataforgood Barcelona  
(www.dataforgoodbcn.com)

12:00 – 13:00 h. creu roja Barcelona  
(www.creuroja.org)
13:00 – 14:00 h. Fundació Joan salva-
dor gavina (www.fgavina.org)

contacontes: històries i relats 
de l’Àfrica subsahariana a càr-
rec de Jean Bosco Botsho
10:30 – 11:00 h.

espai Ludoteca

dinamitzador Jean Bosco Botsho.
descripció els millors contes i històri-
es dels països al sud del sàhara, ex-
plicats per un gran narrador. Una ac-
tivitat que farà les delícies de grans i 
petits. aquesta primera sessió serà en 
llengua castellana.

Programa de ràdio en francès 
a càrrec de equinox radio
10:30 - 16:00 h.
espai ràdio

descripció si ets francòfon, anima't a 
participar en aquest programa de rà-
dio. es realitzaran entrevistes a di-
ferents protagonistes del Barcelona 
international community day que ex-
plicaran les seves vivències i experièn-
cies a Barcelona, una ciutat multicultu-
ral i plena d'oportunitats.

Masterclass de zum dance a 
càrrec del club Natació Barcelona 
10:45 – 11:45 h.
espai Jardí del Museu

a càrrec de anna Benalcazar, club Na-
tació Barcelona.
descripció Una disciplina que ha deixat 
de ser una dansa per convertir-se en 
un exercici saludable i molt adequat 
per conèixer persones. activa el cor, 
els músculs, el ritme de la teva vida i 
el teu cercle d’amistats amb aques-
ta masterclass impartida per autèntics 
experts.

Pintura i fabricació de barrets 
xinesos a càrrec de l’escola de Bam-
bú de casa asia
11:15 – 12:15 h.
espai Ludoteca

taLLer eSactIVItatS INFaNtILS

taLLer aNIMacIó

aNIMacIó

eSGaudeIx I PartIcIPaPItcH

eSactIVItat GaudeIx I PartIcIPa cat

Programa d'activitats Programa d'activitats

rÀdIo Fr

taLLer actIVItatS INFaNtILS

cat

aterratGe PerSoNaL
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17:00 – 18:00 h. 
 − voluntariat per la llengua (www.vxl.cat)
 − enginyers voluntaris  
(www.enginyersvoluntaris.cat)

construeix un món amb LeGo 
a càrrec de Bricks 4 Kidz®
16:15 - 17:00 h.
espai Jardí del Museu

a càrrec de olga vizuete, de Bricks 4 
Kidz®.
descripció Un taller especialment pen-
sat per als més joves de la casa. Ju-
gant amb les peces del popular joc de 
Lego és possible no només divertir-se, 
sinó també desenvolupar la creativitat 
i imaginar móns millors on practicar la 
convivència i la col·laboració.

atreveix-te a fer el haka a càr-
rec de gensen Palmer
17:15 – 18:15 h.
espai Jardí del Museu

a càrrec de gensen Palmer, jugador de 
rugbi neozelandès.
descripció el haka és una dansa tradici-
onal de la cultura maorí (el poble origi-
nari de Nova Zelanda / aotearoa) que 
consisteix en un crit de guerra. trans-
met l’orgull, la força i la unitat d’un 
grup o una tribu. es va fer famós mun-
dialment per ser el ritual utilitzat pels 
all Blacks abans de començar els seus 
partits de rugbi. en aquest taller apren-
drem aquest ritual de la mà de gensen 
Palmer, jugador de rugbi neozelandès.

batucada actuació musical a càrrec 
de Brincadeira
18:30 – 19:00 h.
espai Jardí del Museu

descripció La batucada, d’origen brasi-
ler, uneix en un únic pols nombrosos 
instrumentistes de percussió. Una ma-
nifestació extraordinària de diversitat 
cultural, social i del mestissatge que 
Barcelona ha aconseguit generar. Un 
espectacle emotiu, sensible i, sobretot, 
amb molta ànima.

tallerista su Keman Qiu.
descripció Un espai obert a la creativi-
tat de grans i petits, on aprendrem les 
tècniques per dissenyar, fabricar i de-
corar els tradicionals barrets xinesos. 
en aquest taller, qualsevol pot ser ar-
tista a partir dels tres anys.

the tipi experience! a càrrec 
d’infantilades teatre
11:45 h. eN  | 12:25 h. eS  | 13:00 h. cat

espai Jardí del Museu

dinamitzadores mireia Branera i carla 
Federico.
descripció Qui no s’ha volgut amagar en 
una cabana secreta de petit? The Tipi 
Experience! és una experiència senso-
rial, ritual i secreta. es crea un entorn 
màgic dins i fora del tipi amb una es-
cenografia que evoca la naturalesa, es 
fa ús d’elements rituals com el tambor 
xamànic i s’utilitzen tècniques del te-
atre ritual, el teatre sensorial, el con-
tacontes i el teatre d’objectes. tot això 
per crear una experiència màgica i ar-
tística inoblidable i perquè els més pe-
tits connectin amb l’estima pel plane-
ta i els rituals més antics que provenen 
de llocs amerindis llunyans. Per afora-
ment, cal apuntar-se a l'espai tipi.

contacontes: històries i relats 
de l’Àfrica subsahariana a càr-
rec de Jean Bosco Botsho
12:30 – 13:00 h. 
espai Ludoteca

dinamitzador Jean Bosco Botsho.
descripció els millors contes i històries 
dels països al sud del sàhara, explicats 
per un gran narrador. Una activitat 
que farà les delícies de grans i petits. 
aquesta sessió serà en francès.

construeix un món amb LeGo 
a càrrec de Bricks 4 Kidz®
12:30 - 13:15 h.
espai Jardí del Museu

a càrrec de olga vizuete, de Bricks 4 
Kidz®.

descripció Un taller especialment pen-
sat per als més joves de la casa. Ju-
gant amb les peces del popular joc de 
Lego és possible no només divertir-se, 
sinó també desenvolupar la creativitat 
i imaginar móns millors on practicar la 
convivència i la col·laboració.

crea el teu propi imant amb 
mosaics a càrrec de mosaiccos
13:15 – 13:35 h. i 13:55 – 14:15 h.
espai Ludoteca

tallerista angelika Heinbach, directo-
ra creativa.
descripció en aquest taller els nens dis-
senyaran i crearan el seu propi imant 
de frigorífic amb peces pretallades de 
mosaic. a través de l’art i les activitats 
manuals desenvoluparan el gust pels 
colors i la bellesa. i el millor: al final 
del taller cada nen s’emportarà a casa 
el seu imant! durada aproximada de 
20 min, places limitades. material apte 
per a nens de més de tres anys.

La música: el llenguatge uni-
versal que ens comunica a càr-
rec de Barcelona international schools 
association - Bisa music Band
13:30 – 14:30 h.
espai Jardí del Museu

descripció La música és un llenguatge 
universal i, per tant, un mitjà de comu-
nicació i integració important per als 
qui acaben d’arribar. Joves músics de 
les escoles Bisa s’uneixen en aquest 
esdeveniment per actuar junts per pri-
mera vegada. No et perdis aquesta 
oportunitat única de presenciar una 
jam session oferta per alumnes de 
les escoles internacionals de Barcelo-
na. escolta, relaxa’t i gaudeix. Un mo-
ment ideal per fer una pausa en un dia 
tan intens.

Preparar-se per al brexit, 
preguntes i respostes coordi-
nat pel consolat general Britànic de 
Barcelona
14:00 – 16:00 h.
espai Meeting Point

descripció Passa per aquest punt d’in-
formació en el qual els membres de 
l’equip del consolat Britànic estaran a 
punt per respondre les teves pregun-
tes sobre el Brexit i podràs trobar la 
informació més actualitzada.

the tipi experience! a càrrec 
d'infantilades teatre
15:15 h. eN  | 15:55 h. eS  | 16:30 h. cat

espai Jardí del Museu

dinamitzadores mireia Branera i carla 
Federico.
descripció Qui no s’ha volgut amagar 
en una cabana secreta de petit? The 
Tipi Experience! és una experiència 
sensorial, ritual i secreta. es crea un 
entorn màgic dins i fora del tipi amb 
una escenografia que evoca la natu-
ralesa, es fa ús d’elements rituals com 
el tambor xamànic i s’utilitzen tècni-
ques del teatre ritual, el teatre senso-
rial, el contacontes i el teatre d’objec-
tes. tot això per crear una experiència 
màgica i artística inoblidable i perquè 
els més petits connectin amb l’estima 
pel planeta i els rituals més antics que 
provenen de llocs amerindis llunyans. 
Per aforament, cal apuntar-se a l'es-
pai tipi.

connecta amb el voluntariat 
coordinat per la taula d’entitats del 
tercer sector social de catalunya i la 
Federació catalana del voluntariat
16:00 – 18:00 h. 
espai Meeting Point

descripció algunes entitats socials pre-
sentaran les seves activitats de volun-
tariat i tindràs ocasió d’apuntar-te per 
participar-hi. És una manera immillo-
rable d’integrar-se a la ciutat i tornar 
a la societat part del que has rebut. Hi 
haurà les entitats següents:
16:00 – 17:00 h. 

 − associació invia (www.invia.cat)
 − Fundació Banc dels aliments  
(www.bancdelsaliments.org)

taLLer FractIVItatS INFaNtILS

taLLer actIVItatS INFaNtILS

taLLer aNIMacIó

taLLer actIVItatS INFaNtILS

taLLer actIVItatS INFaNtILS

eSPectacLe actIVItatS INFaNtILS

eSPectacLe actIVItatS INFaNtILS

trebaLL I NeGocISactIVItat eN

aNIMacIóactuacIó

aNIMacIóactuacIó

eSactIVItat GaudeIx I PartIcIPa cat

Programa d'activitats Programa d'activitats
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Fes-te una foto i “Feel the 
embrace of barcelona”
10:00 – 18:30 h.
espai Photocall

descripció Passa pel photocall i fes-te 
una foto amb l’attrezzo que hem pre-
parat! tu ets el protagonista! captura 
el teu moment #Barcelonaicd, impri-
meix la teva fotografia i envia-la per-
què puguis tenir-la de record i sentir 
l'abraçada de la ciutat.

busques feina a barcelona? a 
càrrec de Barcelona activa
10:00 – 18:30 h.
espai estand de l'ajuntament de 
barcelona

descripció visita l’estand de l’ajun-
tament de Barcelona i dona’t d’al-
ta gratuïtament a la Plataforma em-
presa-ocupació de Barcelona activa. 
Hi podràs registrar el teu currículum 
i inscriure’t a les ofertes d’ocupació 
existents, així com participar en cursos 
i activitats que augmentaran la teva 
capacitat per trobar feina. No t’oblidis 
de portar el teu Nie, passaport o dNi i 
el teu cv en format digital.

cafeteria, cuines del món, 
cervesa i gelats artesans a 
càrrec de melting Pot, BlackLab 
Brewhouse i gelaaati di marco.
10:00 – 18:30 h.
espai Àgora

descripció en aquest espai podràs de-
gustar plats exquisits de la gastrono-
mia grega, marroquina i veneçolana, 

tan presents a Barcelona, juntament 
amb cerveses i gelats artesanals. Una 
selecció elaborada a Barcelona per 
persones expertes que impulsen el va-
lor del menjar i el beure com a ele-
ment que facilita la interacció positiva 
amb la diversitat cultural de Barcelo-
na, alhora que es fomenta el talent en-
tre fogons. ideal per fer una pausa i 
relacionar-te amb altres visitants del 
Bicd. 

espai de jocs infantils a càrrec 
de Bisa
10:00 – 18:30 h.
espai Ludoteca

descripció Un lloc on els més petits de 
la família poden jugar, entretenir-se i 
relacionar-se amb altres nens en un 
espai dissenyat especialment per a 
ells.

Pinta’t la cara a càrrec de 
l’organització 
10:00 – 18:30 h.
espai Pintacares

descripció diverteix-te amb la teva cara 
plena de colors, purpurina o adhesius. 
deixa’t caracteritzar com un dels teus 
personatges preferits i amb maquillat-
ge de fantasia!

taLLer actIVItatS INFaNtILS

eSPaI GaStroNÒMIc aNIMacIó

DURAnT  
TOT eL DIA

FotoMatoN aNIMacIó

actIVItatS INFaNtILSactIVItat
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MÁS DE 200 ACTIVIDADES 
PARA DISFRUTAR BARCELONA

MORE THAN 200 ACTIVITIES 
TO ENJOY BARCELONA
MÉS DE 200 ACTIVITATS 

PER A GAUDIR DE BARCELONA

tickets.visitbarcelona.com

CAST CATENG

Prova anunci.indd   1 31/7/19   11:49

Barcelona's only 
magazine dedicated to 
the English-speaking 
expat community.

Written by expats for expats.barcelona-metropolitan.com

Programa d'activitats

actIVIdad trebaLL I NeGocIS eN eS cat
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en la sisena edició del Barcelona international 
community day tenim l’honor de comptar 
amb la figura dels amfitrions i amfitriones. 

són cinc persones que tenen una missió espe-
cial: donar-te la benvinguda a la ciutat i aju-
dar-te a fer-te sentir com a casa a través dels 
seus consells i experiències.

són anjalina chugani (Índia), Fadima diawara 
(guinea), Jean-Philippe charles (Bèlgica), 
Julieta alberio (argentina) i Peter Sotirakis 
(austràlia).

van arribar fa uns anys a Barcelona des dels 
cinc continents, amb el seu bagatge i les se-
ves particularitats, i es dediquen a diferents 
activitats professionals. tots han viscut l’ex-
periència d’establir-se aquí i avui ja senten que 
Barcelona és la seva ciutat, casa seva.

a les 12 h. seran els protagonistes de la taula 
rodona “els nostres amfitrions ens expliquen 
el seu aterratge a barcelona” (Sala 3). et con-
videm a conèixer les seves experiències i a 
intercanviar opinions amb ells!

Pots veure els vídeos de les entrevistes als amfitri-
ons i amfitriones al web
www.barcelona.cat/internationalcommunityday
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com et vas integrar a la ciutat?
Per formar part de Barcelona i de la vida d’aquesta ciutat, bàsicament vaig in-
tentar integrar-me a la vida quotidiana, el barri, els mercats locals, conèixer la 
gent del meu barri... aquesta va ser la manera més fàcil per mi d’integrar-me 
aquí.

Quins consells donaries a una família que acaba d’arribar a barcelona per 
facilitar la seva integració?
si vens a Barcelona, tant si es tracta d’una família o una persona sola, per inte-
grar-te crec que el millor és deixar-te anar i parlar amb la gent. encara que no 
coneguis gaire bé l’idioma, crec que el millor és intentar-ho, fer proves, cometre 
errors i aprendre així a formar part de la ciutat.

Què ha aportat o què aporta barcelona a la teva vida?
La ciutat m’ha donat certa seguretat i m’ha obert moltes portes a l’hora de po-
der complir els meus somnis, la meva passió i el meu projecte: ensenyar la cui-
na índia.

Què és el que més t’agrada de barcelona?
el clima i la gent. aquí la gent és molt oberta i és fàcil per a algú que ve de fora 
integrar-se, perquè arribes i convius amb gent que té la ment molt oberta.

com a empresària en el sector de la tecnologia i smartphones, quina visió 
tens de la ciutat?
com a emprenedora en el camp tecnològic, Barcelona és una oportunitat: he 
pogut crear una nova marca de smartphone adaptat al continent africà. aquesta 
ciutat dona una visibilitat enorme i més per a nosaltres, els que evolucionem en 
el camp tecnològic. de fet, el projecte el vaig començar aquí: el projecte va néi-
xer aquí i es va desenvolupar aquí; tot i que treballo amb altres professionals a 
l’Àfrica, la base la vam començar aquí.

Quins consells donaries a algú que ve a viure a barcelona per facilitar la 
seva integració a la ciutat?
aconsellaria aprendre primer l’idioma i obrir-te. No et limitis només a la teva 
comunitat, fes esport, treballa i sobretot interactua amb la gent per poder-los 
entendre.

d'Índia
xef i professora de cuina índia

de Guinea
CEO i fundadora de Kunfabo

amfitrions i amfitriones amfitrions i amfitriones

anjalina 
chugani

Fadima  
diawara
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Què et va motivar per venir a aquesta ciutat?
Barcelona era una ciutat que ja coneixia abans de traslladar-me. era el meu pas 
obligatori per anar de vacances a platges de la costa del sol, costa Blanca… a 
més, hi ha les tapes, el Barça…, i quan una empresa em va proposar venir-hi a 
treballar la decisió va ser molt fàcil. volia treballar i viure aquí.

Què és el que més t’agrada de barcelona?
el clima: quan un ve de Bèlgica valora el clima, el cel blau serè, el sol, el mar a la 
ciutat. també m’agrada molt caminar i Barcelona és una ciutat que es pot des-
cobrir caminant. m’agrada descobrir barris, com ara Poblenou, Poble sec, gràcia 
o sarrià. Barcelona és una ciutat on es pot caminar o fer servir el transport pú-
blic, és una ciutat per a vianants, i això m’agrada moltíssim.

Quina altra ciutat del món s’assembla a barcelona?
No he trobat cap ciutat semblant, és una ciutat única; aquesta combinació de 
clima, de gastronomia, d’arquitectura, de diversitat… No conec cap ciutat com 
Barcelona. És una ciutat única que a mi m’encanta. ara és la meva ciutat.

Què és per tu barcelona?
si hagués de definir Barcelona en una paraula, clarament seria sorpresa.

Què et va motivar a venir?
venir a Barcelona no va tenir una motivació especial, va ser un amor a prime-
ra vista. vaig venir de casualitat i hi vaig trobar el meu lloc. vaig arribar i ho vaig 
notar. el cor em va dir: “aquest és el teu lloc.” a més, d’alguna manera arribar a 
Barcelona em va obrir el cor, i així vaig trobar el que realment volia ser.

et va ser fàcil adaptar-te a la ciutat?
Barcelona té alguna cosa que integra... Jo no m’hi he sentit mai exclosa. des del 
primer dia que vaig arribar sempre m’hi vaig sentir com una més. aquesta ciutat 
em va donar llibertat per crear, per fluir i per trobar-me.

de bèlgica
expert en formació intercultural

d'argentina
terapeuta ocupacional

amfitrions i amfitriones amfitrions i amfitriones

Jean-Philippe 
charles

Julieta 
alberio
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Què et va motivar per venir a barcelona?
Primer vaig venir com a turista; com a viatger vaig conèixer la Barcelona pre-
olímpica. Però el destí em va portar a viure a Bèlgica i, després de dos anys 
allà, trobava a faltar el sol i el mediterrani, com els passa a molta gent que arri-
ba aquí. o sigui que vaig pensar: per què no provar sort a Barcelona? i ja hi por-
to vint-i-sis anys. No hi havia cap dona, ni raons romàntiques… Bé, l’única relació 
romàntica era amb la ciutat.

Quins consells donaries a algú que vulgui venir a viure a la ciutat?
abans d’instal·lar-se a Barcelona crec que és important aprendre una mica l’idi-
oma, català o castellà, per poder comunicar-se millor, gaudir millor de la ciutat i 
integrar-se.

com és per tu barcelona?
Per definir Barcelona en una frase faria servir la d’un altre australià, el gran es-
criptor robert Hughes, que va escriure un llibre que es diu The Great  
Enchantress (La gran seductora).

d'austràlia
traductor i intèrpret 

amfitrions i amfitriones

Peter  
Sotirakis



34/35

eX
PO

SI
TO

RS

w w w . t h e r a p y i n b a r c e l o n a . c o m    i n f o @ t h e r a p y i n b a r c e l o n a . c o m    

P A R A  TU S  A M IG O S  O  C O M P A Ñ E R O S  IN TE R N A C IO N A L E S
 

A D U L TO S , P A R E J A S , F A M IL IA S , N IÑ O S , A D O L E S C E N TE S  Y
E M P R E S A S

w w w . t h e r a p y i n b a r c e l o n a . c o m    i n f o @ t h e r a p y i n b a r c e l o n a . c o m    

P E L S  V O S TR E S  A M IC S  O  C O M P A N Y S  IN TE R N A C IO N A L S
 

A D U L TS , P A R E L L E S , F A M ÍL IE S , N E N S , A D O L E S C E N TS  I 
E M P R E S A S
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Llistat d'expositors
estands prèmium: promotor i patrocinadors
ajuntament de Barcelona - Barcelona activa c6

Banc sabadell c5

allianz care c2

atiPiKa - Lifestyle Properties c3

Barcelona international schools association (Bisa) --

eres relocation c4

Page Personnel c1

estands bàsics: empreses i entitats 
audioprojects b37

Balcells Lawyers group (Legal, immigration, Business & taxes) b39

Barcelona cultura b20

Barcelona digital talent b17

Barcelona metropolitan b36

BcN Business services b23

Bricks 4 Kidz® b35

cambres de comerç europees a Barcelona b44

centre de Normalització Lingüística de Barcelona b30

centre LgtBi de Barcelona b29

crystal Finance b5

diagonal international moving b11

diputació de Barcelona b19

dKv salut b3

eae Business school b2

escoles oficials d’idiomes de Barcelona b31

expat.com b28

expatica b13

Fortefis / ergo office b27

getaround b42

Harbour. space University b6

expositors

Hamelin-Laie International School is located in a 
beautiful area near Barcelona, that serves the local and 
international community – with more than 45 
nationalities -.

We offer a unique curriculum from 0 to 18 years old. The 
language of instruction is mainly English with additional 
Spanish and Catalan.

We offer the IB Diploma since 2014 with great results.

www.hamelinlaie.com
www.sixlemonworld.com
info@escolessas.com

Hamelin-Laie 
International School
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Hamelin-Laie international school d11

Lycée Français de Barcelone d5

Lycée Français de gavà Bon soleil d4

Nace schools d12

oak House school d9

scuola italiana di Barcellona d7

seK catalunya international school d10

st. Patrick’s international school d13

st. Peter’s school Barcelona d6

Punts d'informació: associacions  
i clubs socials
asodame-club BPW-BcN (Business Professional Women) a15

associació celíacs de catalunya a13

associació cultural casa russa a catalunya a8

associació d'armènia a catalunya ararat a12

associació d'organitzadors Professionals d'espanya - aoPe a3

ateneu Barcelonès a4

Barcelona Universitari club - BUc a18

Barcelona Women’s Network (BWN) a5

Barcelone accueil - cercle des Français a10

club Natació Barcelona a9

de Kring, Nederlandse Business club a16

europeans in catalonia a11

Fundació institut confuci de Barcelona a14

interNations a6

Professional Women’s Network (PWN) Barcelona a2

red global mx Barcelona a7

sietar spain (society for intercultural education, training  
& research)

a17

societat suïssa de Barcelona a1

Union des Français de l’Étranger a19

expositors expositors

Healthcare Barcelona b22

inèdit Barcelona b8

inspire Boutique apartments b21

institut Barcelona esports b24

integra advisers b34

Kingsbrook idiomas b40

La salle - Universitat ramon Llull b12

Language surfing b16

Languages4Life b15

L’idem creative arts school b41

LUcas Fox international Properties b4

mercats de Barcelona b25

obbio b43

radix b1

sanitas Poblenou b10

smmart services b14

studentfy b26

talent search People b7

therapy in Barcelona b32

turisme de Barcelona b18

turó Park dental & medical center b38

UHY Fay & co b33

World class Barcelona Language school b9

Showroom educatiu: escoles internacionals
american school of Barcelona d2

Benjamin Franklin international school d8

col·legi akua d14

deutsche schule Barcelona d1

es international school d3

european international school of Barcelona d15
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estands prèmium:  
promotor i patrocinadors 
ajuntament de barcelona -  
barcelona activa

L’ajuntament de Barcelona, a través de la direcció de Promoció de ciutat, pro-
mou Barcelona com un entorn atractiu per al talent internacional i treballa per 
facilitar la seva acollida, dinamització i fidelització. disposa del servei Barcelo-
na international Welcome. Barcelona activa, l’organització responsable d’impul-
sar el desenvolupament econòmic de la ciutat, fomenta l’ocupació, l’emprenedo-
ria i dona suport a les empreses, millorant així la qualitat de vida de les persones 
de la ciutat.

web www.barcelona.cat/internationalwelcome, www.barcelonactiva.cat 
e-mail citypromotion@barcelonactiva.cat

banc Sabadell

amb més de 135 anys d’història, Banc sabadell és la quarta entitat finance-
ra d’espanya. actualment, el banc supera els 224.000 milions d’euros en actius 
i compta amb la confiança de 12 milions de clients. en l’última dècada, ha pro-
tagonitzat una etapa històrica de creixement, posant de manifest la seva forta-
lesa durant la crisi i reestructuració del sistema financer espanyol i en la seva ex-
pansió internacional amb l’entrada a mèxic, Perú, colòmbia i el regne Unit. Banc 
sabadell és pioner en l’establiment d’unitats i oficines especialitzades per a es-
trangers no residents a espanya, ja siguin clients expatriats o clients de turisme 
residencial.

web www.bancsabadell.com 
e-mail info@bancsabadell.com

allianz care

allianz care és la marca especialitzada d’allianz Partners (grup allianz) que ofe-
reix assegurances internacionals de salut, vida i incapacitat, així com una àmplia 
gamma de serveis de salut i protecció per a organitzacions, empreses i particu-
lars a tot el món. aquests productes i serveis ajuden les persones, famílies, estu-
diants internacionals, pimes, grans multinacionals, organitzacions internacionals 
governamentals (oig), organitzacions no governamentals (oNg) i altres orga-
nismes a atreure i retenir la plantilla, cuidar el seu benestar i gestionar la mobili-
tat internacional amb total garantia de protecció. 

web www.allianzcare.com
e-mail carlos.delacruz@allianz.com, sales@allianzworldwidecare.com

expositors

https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/ca
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
mailto:citypromotion%40barcelonactiva.cat?subject=
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mailto:sales%40allianzworldwidecare.com?subject=
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expositors

atIPIKa -  
Lifestyle Properties

a atiPiKa ofereixen, des de l’any 1999, solucions immobiliàries de compraven-
da, arrendament i administració patrimonial, totes elles adaptades a les necessi-
tats de cada client i propietari. milers d’operacions d’intermediació immobiliària 
avalen la seva gran professionalitat. entre els seus clients, hi ha particulars naci-
onals i internacionals, multinacionals, consolats, entitats financeres i organismes 
oficials. el seu equip multilingüe, amb àmplia experiència internacional i un pro-
fund coneixement del sector, ofereix una atenció personalitzada i propietats ex-
cel·lents a les millors zones de Barcelona ciutat, Baix Llobregat i maresme. Les 
seves oficines centrals són en ple Passeig de gràcia, la ubicació més emblemà-
tica de Barcelona, per facilitar la trobada amb els seus clients. Pel que fa a pro-
ducte, disposen de producte residencial, oficines, producte d’inversió, terrenys i 
hotels.

web www.atipika.com 
e-mail info@atipika.com 

barcelona International  
Schools association (bISa)

Bisa és l’associació que agrupa la majoria de col·legis internacionals de Barce-
lona: american school of Barcelona, Benjamin Franklin international school, Bri-
tish school of Barcelona, British college of gavà, deutsche schule Barcelona, 
es international school, Kensington school, Lycée Français de Barcelone, Lycée 
Français de gavà Bon soleil, oak House school, seK catalunya international sc-
hool, schweizerschule Barcelona i scuola italiana di Barcellona. tots aquests col-
legis s’agrupen amb l’objectiu de millorar la qualitat del seu ensenyament, com-
partir recursos, crear un clima de cooperació internacional i crear vincles entre 
membres i els governs locals i internacionals pertinents.

web www.bisa.info 
e-mail info@bisa.info 

eres relocation

a eres relocation són especialistes en mobilitat internacional. Presten serveis 
d’immigració, trasllat, fiscalitat i consultoria a empreses i particulars. amb ofi-
cines a madrid, Barcelona, màlaga, Lisboa, Porto, París i milà, ofereixen cobertura 
a tot espanya, Portugal, França i itàlia i, gràcies a la seva xarxa, a més de 80 pa-
ïsos. L’equip d’eres sap que és el punt de referència en un moment crucial de la 
vida, el del trasllat. empatitzen i donen un toc humà als serveis que presten.

web www.eresrelocation.com 
e-mail barcelona@eresrelocation.com 

Page Personnel

a Page Personnel t’ajuden en la teva carrera professional. estan en contacte 
amb les millors companyies de Barcelona per unir-les amb el millor talent inter-
nacional. estan especialitzats en diferents sectors i perfils professionals, els seus 
consultors internacionals coneixen el mercat per poder-te assessorar. a Page 
Personnel ajuden a canviar vides!

web www.pagepersonnel.es/cv 
e-mail comunicacion@pagepersonnel.es 

https://atipika.com/es/
mailto:info%40atipika.com?subject=
http://www.bisa.info
mailto:info%40bisa.info?subject=
https://www.eresrelocation.com
mailto:barcelona%40eresrelocation.com?subject=
https://www.pagepersonnel.es/candidatos/estudiantes
mailto:comunicacion%40pagepersonnel.es?subject=
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estands bàsics:  
empreses i entitats
audioprojects 

audioprojects és un estudi de postproducció amb instal·lacions de gravació 
d’última generació amb estudis a la garriga i Barcelona. Proporcionen serveis de 
localització (doblatge i subtitulació) en anglès, francès, alemany, italià o espa-
nyol per a estudis de cinema, emissores i minoristes digitals.

web www.audioprojects.com
e-mail hola@audioprojects.com 

balcells Lawyers Group (Legal, 
Immigration, business & taxes) 

Balcells Lawyers group ajuda expatriats de tot el món a aconseguir el seu per-
mís de residència a espanya, a part de tot el que tingui a veure amb optimitza-
ció fiscal, compravenda d’immobles i constitució d’empreses.

web www.balcellsgroup.com, www.immigrationspain.es
e-mail info@balcellsgroup.com 

barcelona cultura

L’institut de cultura de Barcelona treballa per crear, gestionar i mantenir el pa-
trimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental de la ciutat, difonent la 
cultura pels districtes i barris de la ciutat, impulsant les activitats de sectors cul-
turals i incentivant la presència a Barcelona d’indústries i equipaments culturals.

web www.cultura.barcelona
e-mail comunicacioicub@bcn.cat 

barcelona digital talent

Barcelona digital talent és una aliança formada pels principals actors de l’eco-
sistema digital a Barcelona per posicionar la ciutat com a pol de talent interna-
cional. La iniciativa pretén captar i retenir professionals digitals de l’àmbit local i 
internacional per donar resposta a la necessitat de talent digital.

web www.barcelonadigitaltalent.com
e-mail info@barcelonadigitaltalent.com 

expositors
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Durante  

el BICD  

sin cuota  

de ingreso

¡Vive el Ateneu!
Hazte socio

Ateneu Barcelonès 
Carrer de la Canuda, 6 
Barcelona
www.ateneubcn.cat

Ateneu Barcelones 2019 Anuncis 3 idiomes 148x105.indd   2 9/9/19   10:35

C. Major 37-39, 08970 St Joan Despí - Barcelona
admissions@stpatricksinternationalschool.com
Tel. 937 449 080 / 697 703 505

www.stpatricksinternationalschool.com 

Full
immersion

in 
English

Durant  

el BICD 

sense quota 

d’ingrés

Viu l’Ateneu!
Fes-te’n soci

Ateneu Barcelonès 
Carrer de la Canuda, 6 
Barcelona
www.ateneubcn.cat

Ateneu Barcelones 2019 Anuncis 3 idiomes 148x105.indd   1 9/9/19   10:35

https://www.audioprojects.com
mailto:hola%40audioprojects.com?subject=
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https://www.immigrationspain.es
mailto:info%40balcellsgroup.com?subject=
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
mailto:comunicacioicub%40bcn.cat?subject=
https://barcelonadigitaltalent.com
mailto:info%40barcelonadigitaltalent.com?subject=
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barcelona Metropolitan

Barcelona metropolitan és l’única revista setmanal dedicada a la comunitat d’ex-
patriats de parla anglesa. són experts en màrqueting digital, articles patrocinats 
i promocions a través de xarxes socials que connecten els expatriats amb els 
proveïdors líders de productes i serveis clau per a la comunitat internacional. 

web www.barcelona-metropolitan.com 
e-mail victor@barcelona-metropolitan.com 

bcN business Services

BcN Business services està al servei dels emprenedors internacionals a Barcelo-
na. donen suport a l’aterratge a la ciutat i la creació de negocis d’èxit. Faciliten 
tota la gestió administrativa necessària com ara la constitució, la comptabilitat, 
la gestió de personal, assegurances i la interacció amb les instàncies oficials.

web www.bcnbs.com 
e-mail hello@bcnbs.com 

bricks 4 Kidz®

com funciona una grua? Per què gira la sínia? com se sostenen els ponts? deixa 
que els teus fills ho descobreixin amb Bricks 4 Kidz®. treballaran en equip men-
tre creen, construeixen i resolen reptes. tallers i festes d’aniversaris on gaudiran 
fins on els porti la seva imaginació. aprenen, construeixen i juguen amb Bricks 
de Lego®.

web www.bricks4kidz.es/barcelona 
e-mail barcelona@bricks4kidz.es 

cambres de comerç europees a barcelona

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

 − cambra de comerç alemanya per a espanya, www.ahk.es
 − cambra de comerç Belgoluxemburguesa a Barcelona, www.ccblb.com
 − cambra de comerç Hispanofinlandesa, www.camarafinlandesa.com

 − cambra de comerç i indústria Francesa de Barcelona,  
www.camarafrancesa.es
 − cambra de comerç italiana, www.camaraitaliana.com
 − cambra de comerç Britànica a espanya, www.britishchamberspain.com
 − cambra de comerç Hispanosueca de Barcelona, www.cchsbcn.com
 − cambra Hispanoportuguesa de comerç i indústria, www.chp.es
 − cercle empresarial danès de Barcelona, www.circulodanes.com 

web www.camaraseuropeas.com

centre de Normalització Lingüística 
de barcelona 

des del 1989 el centre de Normalització Lingüística de Barcelona promou l’ús i 
el coneixement de la llengua catalana a la ciutat. organitzen cursos de català de 
tots els nivells, presencials i en línia, i ofereixen assessorament lingüístic a tot ti-
pus d’organitzacions. impulsen el programa Voluntariat per la llengua i promo-
uen activitats culturals en català a tota la ciutat. vine!

web www.cpnl.cat/barcelona 
e-mail barcelona@cpnl.cat 

centre LGtbI de barcelona 

el centre LgtBi de Barcelona és l’equip municipal de referència sobre diversitat 
sexual i de gènere. L’espai ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, ori-
entació i atenció directa. a més, desenvolupa un programa cultural, d’acció co-
munitària i sensibilització obert a tota la ciutadania. 

web www.centrelgtbi.barcelona 
e-mail info@centrelgtbibcn.org

crystal Finance 

crystal Finance ofereix assessorament en gestió de patrimoni privat internaci-
onal que abasta tots els aspectes del patrimoni personal i professional, tant en 
matèria civil com fiscal, aportant solucions d’inversió financera i immobiliària 
personalitzades. Pertany al grup francès crystal, present a 40 països, i a espa-
nya compta amb oficines a Barcelona i madrid.

web www.crystal-finance.com
e-mail iberia@crystal-finance.com

expositors expositors
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diagonal International Moving 

diagonal international moving ofereix els seus serveis de mudança internacio-
nal des de/a espanya, amb qualsevol país del món. enviaments complets i agru-
patge, ja sigui per terra, mar o aire. servei personalitzat per cuidar de les teves 
pertinences en tot el tràmit de recollida, transport i entrega de la mudança, així 
com serveis de duana i gestions amb el port i l’aeroport si és necessari. Una sola 
persona interlocutora i de contacte per a dubtes, aclariments i gestió de tot el 
servei porta a porta. assegurança a tot risc i guardamobles per a trànsit/guarda 
de la teva mudança si es requereix.

web www.mudanzasdiagonal.com 
e-mail info@mudanzasdiagonal.com 

diputació de barcelona 

La diputació de Barcelona té com a objectiu promoure la província de Barcelo-
na com a destí de vacances i de negocis. ofereix diferents productes i activitats 
pensats per a facilitar la visita a les comarques de Barcelona per part del col·lec-
tiu d’expatriats. “Barcelona és molt més” és un programa que permet descobrir i 
viure noves experiències entorn de la cultura, l’arquitectura, la naturalesa i l’eno-
logia, entre altres. 
 
web www.barcelonaesmoltmes.cat 
e-mail promocio@diba.cat 

dKV Salut 

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

web www.dkvseguros.com 
e-mail albalucia.hincapie@dkvdirecto.com 

eae business School

eae Business school és una escola de negocis especialitzada en la formació su-
perior. entre els seus programes formatius destaquen executive MBA, màsters i 
graus. Fa seixanta anys que forma directius d’èxit. més de 73.000 directius i exe-
cutius de més de 100 nacionalitats diferents s’han format amb eae.

web www.eae.es 
e-mail eventos@eae.es
 

escoles oficials d’Idiomes de barcelona

Les escoles oficials d'idiomes són centres públics destinats a l’aprenentatge de 
llengües per a persones adultes. els cursos de les eoi es poden cursar en mo-
dalitat presencial o semipresencial. La matrícula oficial a les eoi dona dret a as-
sistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius cor-
responents. aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure. a més, a 
les escoles oficials d’idiomes es poden estudiar cursos monogràfics de llengua 
i cultura, així com cursos de preparació per a l’obtenció d’un certificat oficial o 
d’habilitats entre moltes altres opcions.

web www.edubcn.cat 

expat.com 

expat.com, la xarxa social d’expatriats, és la plataforma multilingüe líder dedi-
cada a la vida a l’estranger. Proporcionen contingut d’interès, xarxes, eines i ser-
veis per ajudar els seus 2,5 milions de membres a fer que el seu projecte d’expa-
triació sigui un èxit a Barcelona i a tot el món. Uneix-te a expat.com i fes que el 
teu projecte d’expatriat a Barcelona sigui un èxit!

web www.expat.com 
e-mail julien@expat.com

expatica 

expatica és una plataforma digital líder en la creació i difusió de notícies i infor-
mació dedicada exclusivament a la comunitat internacional i d’expatriats dins 
d’europa. Per mitjà de les seves onze pàgines web, expatica arriba mundialment 
a més de 4 milions d’expatriats i internacionals. 

web www.expatica.com 
e-mail expaticaservices@expatica.com

expositors expositors

Castellano

Catalàn

Inglés

Alemán

Holandés
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Ruso
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Fortefis / ergo office 

servei de fisioteràpia i rehabilitació privada i multilingüe (alemany, anglès, cas-
tellà, català i francès). ofereix: sessions individuals de 60 minuts, àmplia xarxa 
de contactes mèdics internacionals, assessorament ergonòmic, foment de salut 
laboral, stress management, venda de mobles ergonòmics d’oficina i fisiotera-
peutes formats a alemanya. els seus serveis son individualitzats i es basen en la 
professionalitat, experiència, dedicació i un tractament integral. 

web fortefis.com, ergooffice.es 
e-mail info@fortefis.com, info@ergooffice.es 

Getaround 

getaround és l’app líder de car sharing a escala mundial per reservar cotxes per 
unes hores o uns dies.

web www.getaround.com 
e-mail contacto@getaround.com 

Harbour.Space university

Harbour.space ofereix títols universitaris en anglès en disciplines com la tecno-
logia, el disseny i l’emprenedoria ensenyats per líders de la indústria a escala 
global. el seu model educatiu busca tancar la bretxa entre els estudiants i la in-
dústria, desenvolupant una nova generació de talent que entén com funciona la 
indústria i com treballar-hi.

web harbour.space 
e-mail hello@harbour.space

Healthcare barcelona

Healthcare Barcelona ofereix medicina general, fisioteràpia, coaching, rehabilita-
ció, entrenament personal i nutrició. els especialistes són internacionals i treba-
llen en equip per donar el millor servei de salut i benestar, amb atenció persona-
litzada, dedicant el temps necessari a entendre la teva problemàtica, en anglès o 
en el teu idioma, amb un enfocament holístic i multidisciplinari. 

web www.healthcarebarcelona.com 
e-mail info@healthcarebarcelona.com

Inèdit barcelona

inèdit Barcelona ofereix allotjament de coliving per a estudiants i joves professi-
onals internacionals. compten amb habitatges completament equipats al centre 
de Barcelona. Un serveis d’allotjament all inclusive que a més ofereix el benefici 
de formar part d’una de les comunitats de coliving més gran de Barcelona a tra-
vés de la qual podràs conèixer nous amics a la ciutat, gaudir d’activitats comuni-
tàries i tenir una experiència de vida increïble.

web www.ineditbarcelona.com 
e-mail info@ineditbarcelona.com 

Inspire boutique apartments 

a inspire Boutique troben la teva llar ideal. comprar una casa o un pis a espa-
nya és una decisió molt important, potser econòmicament la més important 
de la teva vida. Però, com saps la casa que has vist és la millor del mercat? es-
tàs comprant a un preu immillorable? No hi haurà problemes que et trauran la 
son? La trajectòria de cerca, negociació i compra és un procés complex, sembla 
més una expedició per la jungla que un camí de roses. a inspire Boutique apart-
ments t’acompanyaran en aquest procés com a comprador. estalvies temps, 
diners i preocupacions. et troben el millor habitatge i et donen totes les garanti-
es abans de comprar.

web www.inspireapartments.com 
e-mail info@inspireapartments.com

Institut barcelona esports 

L’institut Barcelona esports, entitat de l’ajuntament de Barcelona, gestiona 
equipaments esportius i organitza i dona suport als actes esportius que s’orga-
nitzen a Barcelona. aquesta tasca es desenvolupa tenint en compte el desenvo-
lupament i la projecció de la ciutat, i també la cohesió social als barris. 

web www.barcelona.cat/esports 
e-mail eollo@bcn.cat

expositors expositors
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Integra advisers

integra advisers és una consultora empresarial que promou l’activitat emprene-
dora i que està especialitzada en el disseny d’estratègies legals, fiscals i compta-
bles per a empreses i particulars que vulguin establir-se a espanya. La seva car-
tera de serveis s’adapta a les necessitats particulars, en les diferents fases del 
seu projecte: abans de començar, durant la seva implantació, en el dia a dia del 
seu negoci i en les seves futures inversions.

web www.integra-advisers.com 
e-mail luz@integra-advisers.com 

Kingsbrook Idiomas 

Kingsbrook és una escola d’idiomes, inclòs l’espanyol per a estrangers, situa-
da a l’eixample i amb més de 15 anys d’experiència. amb professors qualificats, 
una metodologia dinàmica i un ambient internacional i multicultural, els cur-
sos que ofereix poden ser en grup, particulars o in-company, segons les vostres 
necessitats.
 
web www.kingsbrookbcn.com 
e-mail info@kingsbrookbcn.com

La Salle -  
universitat ramon Llull

La salle campus Barcelona és un centre universitari de més de 110 anys amb 
vocació innovadora, emprenedora i internacional. És membre fundador de la 
Universitat ramon Llull, les seves disciplines d’ensenyament van des de les 
arts digitals, l’arquitectura i l’edificació, o les enginyeries tic fins al Business 
Management.

web www.salleurl.edu
e-mail sia@salleurl.edu, admissions@salleurl.edu 

Language Surfing 

Language surfing ofereix una nova manera d’aprendre idiomes: aprèn espanyol 
o anglès durant 1 h o 2 h a l’aula i 1 h o 2 h explorant la Barcelona més autèntica. 
Les classes es poden fer en parcs, museus, cafeteries, botigues, etc. aprèn en si-
tuacions reals i posa en pràctica el que aprens a classe. Barcelona és la teva aula 
i els seus carrers, els teus llibres.

web www.language-surfing.com 
e-mail info@language-surfing.com 

Languages4Life

a Languages4Life aprendràs anglès i espanyol. L’escola és a l’elegant barri de 
l’eixample i està equipada amb l’última tecnologia. els professors, qualificats i 
amb experiència, t’ajudaran a desenvolupar les habilitats necessàries per comu-
nicar-te en anglès o espanyol en grups reduïts i en un ambient agradable.

web www.languages4life.com 
e-mail john.macpeek@languages4life.com

L’IdeM creative arts School 

L’idem Barcelona és una escola adscrita a L’idem França fundada l’any 1997. 
ofereix una doble titulació francesa i europea, que permet als estudiants obtenir 
la titulació superior internacional en l’àmbit de Digital Designer (en anglès), ani-
mació 2d/3d i videojocs.

web www.lidembarcelona.com 
e-mail info@lidembarcelona.com

LucaS Fox International Properties 

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

web www.lucasfox.com 
e-mail info@lucasfox.com

Mercats de barcelona 

Barcelona té una xarxa de 42 mercats municipals on pots comprar productes 
frescos, locals, saludables i de qualitat. Hi trobaràs 2200 establiments: des de 
comerços de tradició familiar fins a negocis moderns gestionats per nous em-
prenedors. deixa’t aconsellar pels 7500 professionals que treballen al teu servei. 
mentre compres pots gaudir de la seva bellesa arquitectònica, de les seves ins-
tal·lacions renovades, aprendre a les aules gastronòmiques o divertir-te amb les 
seves activitats. cuida’t, relaciona’t i integra’t al barri a través del teu mercat.

web barcelona.cat/mercats 
e-mail mercatsbcn@bcn.cat 
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obbio

a obbio t’ajuden a alimentar-te millor i a menjar de veritat. Per això han cre-
at un lloc on trobar productes naturals, frescos i de temporada. Un supermercat 
amb milers de referències ecològiques. Un racó amb menjar saborós i saludable. 
i un espai on aprendre a portar una vida més sana a través de l’alimentació amb 
l’ajuda dels assessors i nutricionistes presents al supermercat.

web www.obbio.es 
e-mail elenasandoval@obbiofood.com 

radix 

Busques un habitatge de compra a Barcelona? radix ofereix un servei de per-
sonal shopper immobiliari que t’estalvia temps i et dona seguretat en una de les 
compres més importants de la teva vida. radix t’acompanya des del principi de 
la cerca fins a l’entrega de claus (i més enllà) de casa teva.
 
web www.radixbcn.com 
e-mail info@radixbcn.com

Sanitas Poblenou

sanitas Poblenou s’ha implicat i especialitzat en l’oferta d’assegurances de sa-
lut privades més exclusives i fetes a mida per a persones estrangeres residents 
a espanya. ofereixen assistència personalitzada per al client i els seus advocats, 
ajudant-los en la contractació de l’assegurança de salut necessària per a la con-
secució de la residència a espanya.

web oficina-poblenou.sanitas.es
e-mail nroiget.pex@sanitas.es 

Smmart Services

smmart services és una empresa amb professionals situada al centre de Barce-
lona que ofereix serveis de solucions integrades davant de les autoritats per als 
membres de la comunitat internacional. està especialitzada en empreses tic, 
empreses emergents i autònoms, però també en investigadors, estudiants i en la 
ciutadania sefardita. 

web www.smmartservices.com 
e-mail hello@martinmarino.com

Studentfy

studentfy és la plataforma per a estudiants internacionals i expatriats de més 
creixement a Barcelona. ofereix serveis gratuïts (cerca d’allotjament, assistència 
amb assegurança mèdica, ajuda legal i introducció a Barcelona), la millor targe-
ta de descomptes (museus, gimnasos, restaurants, bars, etc.), i un gran nombre 
d’activitats esportives, professionals, culturals i d’oci.

web www.studentfy.com 
e-mail hola@studentfy.com

talent Search People 

talent search People és una consultora de selecció de recursos humans; promo-
uen el talent entre tot tipus de perfils de diferents sectors professionals i ajuden 
a qui necessita empreses reclutadores amb la creació de processos personalit-
zats de selecció de personal.

web www.talentsearchpeople.com 
e-mail info@talentsearchpeople.com

therapy in barcelona 

therapy in Barcelona és un equip de professionals internacionals i multilin-
gües que donen suport a adults, nens, parelles, famílies, adolescents i empre-
ses de Barcelona. ofereixen teràpia basada en l’evidència, assessorament i ser-
veis de coaching en nou idiomes per ajudar-te a manejar els reptes, crear canvis 
i prosperar. 

web www.therapyinbarcelona.com 
e-mail info@therapyinbarcelona.com

turisme de barcelona 

Barcelona combina l’atractiu de la seva cultura i arquitectura amb la vitalitat 
d’una ciutat dinàmica i sostenible que s’expressa en la seva oferta comercial, 
gastronòmica, esportiva i cultural. marcada pel seu estil de vida especial, a Bar-
celona s’hi poden viure experiències inoblidables. Hi ha múltiples propostes que 
sorprendran a tothom. La destinació de Barcelona oberta al món.

web www.visitbarcelona.com 
e-mail promocio@barcelonaturisme.com

Barcelona

therapyinbarcelona

expositors expositors

http://obbiofood.com
mailto:elenasandoval%40obbiofood.com?subject=
https://www.radixbcn.com
mailto:info%40radixbcn.com?subject=
https://oficina-poblenou.sanitas.es
mailto:nroiget.pex%40sanitas.es?subject=
https://smmartservices.com/ca/
mailto:hello%40martinmarino.com?subject=
https://www.studentfy.com
mailto:hola%40studentfy.com?subject=
https://www.talentsearchpeople.com/es/inicio/
mailto:info%40talentsearchpeople.com?subject=
https://www.therapyinbarcelona.com
mailto:info%40therapyinbarcelona.com?subject=
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/
mailto:promocio%40barcelonaturisme.com?subject=


58/59

turó Park dental & Medical center

turó Park dental & medical center ofereix un equip internacional de metges es-
pecialistes i dentistes que poden atendre en diverses idiomes, com l’anglès, el 
francès, l’espanyol, el català o el neerlandès. Les seves especialitats mèdiques 
inclouen medicina general, pediatria, ortodòncia, malalties infeccioses i medici-
na del viatger, odontologia, dermatologia, medicina i cirurgia estètica, otorinola-
ringologia, cardiologia, ginecologia, medicina esportiva i anàlisi clínica. tenen un 
sistema senzill per demanar hora a través de la pàgina web, i això garanteix que 
pugui tenir una visita amb l’especialista que vulgui tan aviat com sigui possible. 
a més, tenen una àmplia disponibilitat horària ja que obren dissabtes i festius.

web www.turoparkmedical.com 
e-mail contact@turoparkmedical.com 

uHY Fay & co 

a UHY Fay & co assessoren les empreses i els treballadors sobre drets i obli-
gacions en el procés de desplaçament per a prestar serveis en altres països: 
disseny de polítiques de mobilitat internacional de treballadors, elaboració 
d’acords de desplaçament, qüestions fiscals, laborals i de seguretat social i com-
pliment d’obligacions formals: comunicacions fiscals i de seguretat social.
 
web www.uhy-fay.com 
e-mail barcelona@uhy-fay.com

World class barcelona Language School

World class Bcn és una petita i acollidora acadèmia d’espanyol on la professio-
nalitat va de la mà de la proximitat amb els alumnes. el principal objectiu és que 
els alumnes se sentin com a casa i formin part d’una comunitat mentre aprenen 
l’idioma i la cultura. 

web www.worldclassbcn.com 
e-mail info@worldclassbcn.com

Showroom educatiu:
escoles internacionals
american School of barcelona

american school of Barcelona és una escola privada internacional mixta i sen-
se ànim de lucre. va ser fundada el 1962 a l’àrea metropolitana de Barcelona i és 
per a estudiants de tres a divuit anys. L’asB ofereix un pla d’estudi preparato-
ri per a la universitat que ofereix als seus graduats accés a universitats america-
nes, espanyoles i internacionals.

web www.asbarcelona.com 
e-mail info@asbarcelona.com

benjamin Franklin International School 

Benjamin Franklin international school és una escola internacional de Barcelo-
na que ofereix el programa educatiu dels estats Units i internacional per a alum-
nes de tres a divuit anys. L’idioma vehicular és l’anglès i l’escola ofereix el diplo-
ma de batxillerat internacional (iBdP), el diploma de batxillerat dels estats Units 
i el diploma de batxillerat espanyol. es porta a terme una instrucció diferencia-
da i en classes reduïdes. els alumnes de BFis reben ofertes d’admissió d’algunes 
de les millors universitats del món. Hi ha una forta col·laboració entre la família 
i l’escola gràcies a una comunitat internacional molt involucrada que representa 
més de 50 nacionalitats diferents.

web www.bfischool.org 
e-mail info@bfischool.org

col·legi akua 

col·legi homologat, trilingüe, d’educació personalitzada anomenada “peda-
gogia del talent”, que inclou el currículum oficial de montessori, reggio emi-
lia, Pestalozzi, els oficis i professions i, de manera transversal, l’acompanyament 
emocional i les intel·ligències múltiples. 10 alumnes per cada educador(a). Per 
a les etapes d’infantil i primària amb previsió de secundària el 2020 i batxillerat 
posteriorment.

web www.colegioakua.com 
e-mail coordinacion@fundacionakua.org

Auditores      Consultores        Asesores Legales y Tributarios
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deutsche Schule barcelona

el col·legi alemany de Barcelona, fundat el 1894 per la Parròquia evangèlica 
alemanya, s’ha convertit al llarg dels seus 125 anys d’història en un dels col·legis 
alemanys a l’estranger més grans i en una escola multicultural de prestigi i re-
nom. Ha recorregut moltes estacions amb diverses turbulències fins arribar a ser 
el que és avui: un col·legi alemany a l’estranger d’excel·lència, tradicional i mo-
dern alhora, així com un lloc important de trobada hispanoalemanya en un en-
torn espanyol, català i europeu.

web www.dsbarcelona.com 
e-mail brendemuehl@dsbarcelona.com 

eS International School 

es international school ofereix un programa d’anglès personalitzat basat en el 
sistema educatiu dels estats Units. els trobareu a les instal·lacions de l’acadèmia 
sánchez-casal, on promouen l’esport com a part essencial del programa, amb 
especial èmfasi en el tennis. el programa inclou una base acadèmica sòlida que 
promou una participació activa i un estil de vida sa i saludable.

web www.es-school.com 
e-mail info@es-school.com

european International School
of barcelona

amb un esperit internacional, global i pràctic, la european international school 
of Barcelona està orientada a satisfer les necessitats d’avui i de demà. Fomenta 
l’aprenentatge, ajudant els alumnes a desenvolupar tot el seu potencial, les se-
ves capacitats i els seus dons naturals. dels zero als divuit anys, el seu projec-
te s’inicia a educació infantil i es consolida a Batxillerat, amb una àmplia oferta 
educativa que inclou plans d’estudi espanyols, estatunidencs i britànics.

web www.eisbarcelona.com
e-mail admissions@eisbarcelona.com 

Hamelin - Laie International School

Hamelin - Laie international school és una institució privada que des de l’any 
1988 es dedica a les etapes d’educació infantil (de zero a cinc anys), primària 
(de sis a dotze anys), secundària (de dotze a setze anys) i batxillerat nacional i 
internacional (setze i disset anys). en la seva metodologia d’ensenyament, pren 
com a punt de partida el potencial de cada alumne. desperten la seva curiositat 

pel món que els envolta i els subministren eines perquè desenvolupin el seu pro-
pi mètode de treball, guiant-los en cada moment per mantenir un rigor acadè-
mic. així, els seus alumnes adquireixen amb motivació els continguts del currí-
culum escolar. també treballen perquè els seus alumnes tinguin una mentalitat 
oberta i tolerant, amb valors sòlids basats en el respecte intercultural i la solida-
ritat, i alhora promouen el talent i les habilitats personals perquè desenvolupin 
un criteri propi. 

web www.hamelinlaie.com 
e-mail laie@escolessas.com 

Lycée Français de barcelone 

el Lycée Français de Barcelone (LFB) es va establir a la ciutat el 1924. Les en-
senyances impartides estan homologades pel ministeri d’educació francès i van 
des de l’educació infantil (preescolar) fins al baccalauréat (selectivitat), 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 pel pròxim, autonomia, responsabilitat, confiança, integració de les di-
ferències, laïcisme, solidaritat, equitat i tolerància.

web www.lfb.es 
e-mail lfb@lfb.es

Lycée Français de Gavà bon Soleil 

el Lycée Français de gavà Bon soleil acull 1.380 alumnes des de P3 fins a 2n de 
batxillerat. Fundat el 1969, l’LFg segueix fins a 4t d’eso l’estructura pedagògi-
ca francesa homologada pel ministeri d’educació francès. els cursos de 1r i 2n de 
batxillerat “Bachibac” permeten obtenir o bé el Bachibac, la doble titulació de 
batxillerat i de baccalauréat o bé el diploma de Batxillerat internacional. L’LFg 
ofereix una educació integral basada en valors humanistes i laics, a més de fo-
mentar l’obertura cultural a través del plurilingüisme.

web www.bonsoleil.es 
e-mail courrier@bonsoleil.es
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Nace Schools

Nace schools, grup educatiu privat amb 38 escoles en nou països, ofereix als 
seus alumnes una educació internacional d’excel·lència que els obre les portes 
de les millors universitats del món i els prepara per viure amb èxit un futur sense 
fronteres, i aconsegueix que a l’estranger s’hi sentin com a casa.

web www.naceschools.com, www.colegioagorasantcugat.es,  
www.colegioagorabarcelona.es, www.agorainternationalandorra.es 
e-mail info@naceschools.com, info@agorasantcugat.edu.es,  
info@agoraisbarcelona.edu.es, info@agorainternationalandorra.com 

oak House School 

oak House school és una escola privada a Barcelona. a Early Years i Primary, és 
una escola que segueix el currículum britànic en llengua anglesa. a Secondary, 
es converteix en una escola trilingüe i durant els últims dos anys escolars ofereix 
el diploma de batxillerat espanyol i el diploma de batxillerat internacional.
 
web www.oakhouseschool.com 
e-mail admisiones@oakhouseschool.com

Scuola Italiana di barcellona

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

web www.scuolaitalianabarcellona.com 
e-mail preside@liceoamaldi.com

SeK catalunya International School

a només 35 minuts de Barcelona trobem el seK catalunya international scho-
ol, únic centre a catalunya que ofereix els tres programes de l’international Bac-
calaureate. 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 quatre mesos fins als divuit anys. seK-catalunya 
també ofereix el seu international Boarding House, per donar allotjament a estu-
diants que venen de tot el món.

web www.sekcatalunya.es 
e-mail admisiones-catalunya@sek.es

St. Patrick’s International School 

st. Patrick’s international school és una nova escola internacional a Barcelona 
reconeguda com a col·legi britànic. destinada a alumnes d’educació infantil i pri-
mària amb una immersió total en anglès i estimulació primerenca. Han selecci-
onat els millors programes internacionals d’aprenentatge amb l’objectiu d’opti-
mitzar el potencial de cada alumne i alumna.

web www.stpatricksinternationalschool.com 
e-mail secretary@stpatricksinternationalschool.com

St. Peter’s School barcelona 

st. Peter’s school Barcelona ofereix una educació internacional independent. a 
través d’un currículum propi, els seus alumnes (de 12 mesos a 18 anys) es prepa-
ren per afrontar els reptes que s’aniran trobant al llarg de la vida. el seu progra-
ma culmina amb el diploma de Batxillerat internacional (iBdP), que els garan-
teix l’accés a universitats nacionals i internacionals. el seu programa lingüístic 
ofereix com a llengua vehicular l’anglès, l’espanyol com a llengua B (en què els 
alumnes assoleixen fluïdesa completa) i tres idiomes més que gradualment s’in-
corporen al llarg de primària i secundària (francès, alemany, català). el currí-
culum, centrat en l’alumne, potencia el desenvolupament d’habilitats i coneixe-
ments científics, tecnològics, humanístics i de comunicació. Finalment, ofereix 
un programa de desenvolupament personal que té l’objectiu que els estudiants 
puguin arribar a ser ciutadans crítics i de mentalitat oberta, preparats per viure, 
estudiar i treballar on vulguin.

web www.stpeters.es 
e-mail cescorcia@stpeters.es
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expositores

Punts d’informació:  
associacions i clubs socials

aSodaMe – club bPW – bcN  
(business Professional Women) 

asodame és un col·lectiu de dones d’empresa - autònomes, empresàries i di-
rectives - amb productes i serveis de tots els sectors i interessades en la incor-
poració de dones d’altres països i en l’intercanvi d’experiències i negocis amb 
oportunitat de creixement i expansió. aporten perspectives excel·lents de mi-
llora i creativitat, tant per a les empreses com per a l’emprenedoria en femení. 
obert per a inscriure’s i intercanviar coneixements, experiència i networking.

web www.asodame.com 
e-mail social@asodame.com 

associació celíacs de catalunya 

a l’associació celíacs de catalunya, assessoren les persones celíaques o sensi-
bles al gluten perquè puguin seguir correctament la dieta sense gluten a la seva 
nova ciutat, facilitant la seva integració i resolent els seus dubtes sobre la gestió 
de la malaltia i el seu tractament o sobre aspectes pràctics: restaurants amb ser-
vei per a celíacs, productes sense gluten, etiquetatge i legislació, celiaquia i in-
fància, ajudes socials, etc.

web www.celiacscatalunya.org 
e-mail rosa@celiacscatalunya.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, concur-
sos, festivals de música i dansa i exposicions que compten amb la participació 
de molts artistes de diverses parts del món. Una part significativa de la tasca de 
l’associació és la divulgació i l’intercanvi d’informació sobre la cultura russa i les 
seves tradicions.

web www.casarusa.cat 
e-mail info@casarusa.cat, artfestival@casarusa.cat

BPW Barcelona

expositors
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barcelona Women’s Network (bWN)

Barcelona Women’s Network és un grup social format per dones internacionals. 
L’objectiu del grup és fomentar l’amistat i una major comprensió cultural de Bar-
celona i catalunya, així com tornar alguna cosa a la comunitat a través d’actes 
de recaptació de donatius i activitats mensuals.

web www.bcnwomensnetwork.com 
e-mail bwntreasurer@gmail.com 

barcelone accueil -  
cercle des Français 

Barcelone accueil és una associació de francesos i francòfils que es reuneixen 
per fer activitats al voltant de la cultura francesa i espanyola. també ajuda els 
qui acaben d’arribar a instal·lar-se.
 
web www.barcelone-accueil.com 
e-mail karimjoutet@yahoo.fr

club Natació barcelona

el club Natació Barcelona és un club esportiu i social amb més de 100 anys 
d’història a la ciutat de Barcelona i amb una ubicació privilegiada davant del 
mar i la platja. amb 24.000 m2 d’instal·lacions, ofereix una gran varietat d’activi-
tats esportives tant a cobert com a l’aire lliure per a tota la família.

web www.cnb.cat 
e-mail cnb@cnb.cat

de Kring, Nederlandse business club

L’associació d’empresaris Holandesos és el punt de trobada per a empresa-
ris, professionals, gerents, presidents i directors holandesos situats a Barcelona i 
voltants, des de fa més de 45 anys. L’associació d’empresaris Holandesos uneix 
els holandesos que busquen nous contactes, els que volen estar al corrent dels 
progressos al món de l’empresa local i internacional o els que de tant en tant 
volen intercanviar experiències amb altres holandesos que viuen i treballen aquí.

web www.dekring.org 
e-mail sekretariaat@dekring.org

associació d’armènia a catalunya ararat

L’associació d’armènia a catalunya ararat és una associació sense ànim de lucre 
dedicada a la integració dels armenis a catalunya i a la protecció de la identitat 
dels armenis a espanya.

e-mail emmaha@icab.cat

associació d’organitzadors Professionals 
d’espanya - aoPe

L’aoPe s’encarrega de tot el que té a veure amb l’ordre a la llar, des de l’assis-
tència i coordinació en mudances, fins a l’organització i optimització d’espais 
(trasters, vestidors, habitatges complets…). Perquè el trasllat de casa no sigui un 
problema per a la persona expatriada.

web www.organizadoresprofesionales.com 
e-mail hola@organizadoresprofesionales.com

ateneu barcelonès 

L’ateneu Barcelonès és una associació amb més de 150 anys d’història. té una 
biblioteca modernista, amb 250.000 llibres i premsa internacional, exclusiva per 
a socis. acull un jardí privat en ple centre de Barcelona, amb servei de wifi. ofe-
reix sales d’estudi i reunió. i fa més de 400 activitats culturals anuals. 

web www.ateneubcn.cat 
e-mail info@ateneubcn.cat 

barcelona universitari club - buc 

el BUc és un club de rugbi ubicat a la muntanya de montjuïc, a Barcelona. té 
més de noranta anys d’història. disposa de diverses seccions, des de l’escola de 
rugbi per a nens de 3 a 12 anys, els equips de formació per a nens 12 a 18 anys 
i els equips sènior femení i masculí fins a la secció de touch rugby, de caràcter 
més social, mixt i obert a totes les edats, així com Wheelchair rugby, per a ju-
gadors amb discapacitat física, i rugby inclusiu, per a jugadors amb capacitats 
diverses.

web www.buc.cat 
e-mail club@buc.cat 

expositors expositors
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europeans in catalonia 

europeans in catalonia és un moviment proeuropeu, creat per difondre els va-
lors de la Unió europea i els beneficis de formar-ne part, així com promoure la 
cohesió entre els seus ciutadans des de la seva diversitat. 

web www.europeansincatalonia.org 
e-mail info@europeansincatalonia.org

Fundació Institut confuci de barcelona

La Fundació institut confuci de Barcelona, constituïda per casa Àsia, la UB, la 
UaB i la Universitat d’estudis estrangers de Pequín, és una institució no lucra-
tiva creada amb la finalitat de promoure el desenvolupament de la llengua i la 
cultura xineses a catalunya i andorra.

web www.confuciobarcelona.es 
e-mail fundacion@confuciobarcelona.es 

InterNations 

interNations és la primera xarxa social dissenyada per i per a persones que vi-
uen i/o treballen fora de les seves ciutats d’origen. coneix gent que pensa com 
tu mentre t’integres al teu nou entorn. amb més de tres milions d’usuaris i dis-
ponible en 420 ciutats al voltant del món. a què esperes?

web www.internations.org 
e-mail paulconde@yahoo.com 

Professional Women’s Network (PWN) 
barcelona 

PWN Barcelona és l’única organització centrada en promoure i accelerar un li-
deratge divers i equilibrat entre els gèneres dins de la comunitat empresarial de 
Barcelona. donen la benvinguda a homes i dones que comparteixen la seva cre-
ença que la diversitat porta a millors decisions, sostenibilitat econòmica i una 
societat més feliç.

web www.pwnbarcelona.net 
e-mail community@pwnbarcelona.net 

red Global Mx barcelona

red global mx Barcelona és una associació civil sense ànim de lucre que agru-
pa professionals, empresaris i estudiants mexicans residents a espanya per im-
pulsar projectes en l’àmbit acadèmic, de la investigació i els negocis, entre altres 
mexicans altament qualificats que viuen a espanya i europa, amb les seves con-
traparts a mèxic.

web www.redglobalmxbcn.com 
e-mail talentia.info@gmail.com 

SIetar Spain (Society for Intercultural education, 
training & research)

sietar spain (society for intercultural education, training & research) és una 
plataforma de promoció de l’educació, formació i investigació en l’àmbit inter-
cultural per facilitar, entre altres, l’adaptació i integració de l’expatriat i la seva 
família a diferents cultures i la productivitat en equips de treball globals. 
 
web www.sietar.es 
e-mail barcelona@sietar.es

Societat Suïssa de barcelona

La societat suïssa de Barcelona té com a objectiu establir un punt de reunió i 
ajuda mútua entre persones suïsses i persones residents a Barcelona i voltants. 

web www.clubsuizobarcelona.com 
e-mail info@clubsuizobarcelona.com

union des Français de l’Étranger

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

web www.ufe.org, www.emploi-espagne.org 
e-mail barcelone@ufe-espagne.com, info@emploi-espagne.org

expositors expositors
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L’equip promotor de l’ajuntament de Barcelona - Barcelona activa vol agrair el su-
port rebut per fer possible el dia de la comunitat Internacional de barcelona a:

Patrocinador prèmium

Patrocinadors

Knowledge partners

media partner

mitjans col·laboradors

amfitrions i amfitriones: anjalina chugani, Fadima diawara, Jean-Philippe 
charles, Julieta alberio, Peter sotirakis.

estudiants voluntaris de les escoles que formen part de Barcelona international 
schools association (Bisa).

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

L’equip de both. People&comms per la seva implicació total en l’organització 
d’aquest projecte.

agraïments

AGRAÏMenTS
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Welcome to the bank in Spain
that understands you best.
That’s right, we can offer you what you need, in your own language. Because we put ourselves in your shoes, accompanying 
you with the care that you deserve, and not just when you arrive here, but also in your day to day activities. We are here to 
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• With a team of specialist international agents, helping 
customers since 1996.

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

• An account which is tailored to your needs, selected 
based on whether you are a resident or not.

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

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

investing in Spain…

How can we help you? For further information visit 
www.bancosabadell.com/welcome or call us on 
+34 935 202 910
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el dia de la comunitat internacional de 
Barcelona és el punt de trobada anual de les 
persones nascudes en altres països que han 
triat venir a viure a Barcelona i convertir-se en 
nous barcelonins i barcelonines.

Una jornada amb un programa d'activitats 
sobre les temàtiques que interessen a les 
persones que acaben d'arribar i a les que 
ja porten anys establertes i una fira amb 
les empreses, entitats i associacions que 
ofereixen serveis, productes i iniciatives per a 
la comunitat internacional.

barcelona.cat/internationalcommunityday

Promotor:
Promoció de ciutat – ajuntament de Barcelona

https://meet.barcelona.cat/international-community-day/ca/

