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T’agrada Barcelona?
Assabenta’t de les últimes
notícies internacionals i locals!
2 MESOS GRATIS
de subscripció
a La Vanguardia
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.

2 mesos

GRATIS

-20 €

6,90 €

6€

Els barcelonins i les barcelonines ens sentim orgullosos del lloc on vivim. Barcelona és fruit d’un debat permanent que impulsa idees i consensos, 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 explica per què Barcelona és una ciutat cosmopolita amb una comunitat
internacional extensa i activa.
Enguany celebrem la sisena edició del Barcelona International Community 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, conferències, per compartir i intercanviar experiències i, en definitiva, mostrar tot el que la nostra ciutat pot oferir.
Jaume Collboni
Tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Ajuntament de Barcelona
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START A NEW CAREER?
YES
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TAKE A STEP FORWARD
ON YOUR CAREER PATH
SEND US YOUR CV!
www.pagepersonnel.es/cv
DESCÁRGATE NUESTRA APP:
PAGE PERSONNEL

Part of PageGroup
www.pagepersonnel.es
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SALA 1 SALA 2

SALA 3 SALA 4

Autoocupació: tot el que has de saber
per treballar de forma autònoma a càrrec

Taula rodona consular del Barcelona
International Community Day moderada

de Barcelona Activa
10:30 – 11:00 h.
CÀPSULA

Treball i negocis

11:15 – 11:45 h.

Aterratge personal

en

12:00 – 12:30 h.

Aterratge personal

eN

La salut és el primer: consells sobre
models de sanitat, cobertures i assegurances moderada pel Dr. Gabriel Capellà

12:45 – 13:30 h.
TAULA RODONA

Aterratge personal

eN

Consells pràctics per als teus tràmits
d’arribada a Barcelona a càrrec d’Everis
13:45 – 14:15 h.
CÀPSULA

Aterratge personal

eN

doria d´esports, Ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:15 h.
TAULA RODONA

Gaudeix i participa

eN

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.

Aterratge personal

eN

On aprendre llengües i cultures estrangeres a Barcelona? moderada per l’Escola
Oficial d’Idiomes de Barcelona
16:30 – 17:15 h.
TAULA RODONA

eN

Barcelona Activa
17:30 – 18:00 h.

Treball i negocis

Descobreix i gaudeix de la destinació
Barcelona a càrrec de Turisme de Barcelona
18:15 – 18:45 h.
CÀPSULA

Treball i negocis

TAULA RODONA

Treball i negocis
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en

Per què triar Barcelona? Cost i qualitat
de vida a càrrec de Mercer
13:45 – 14:15 h.

Aterratge personal

de Ciutat, Ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:00 h.
Aterratge personal

Brexit: en què ens afecta? a càrrec del
Consolat General Britànic de Barcelona
13:15 – 13:45 h.

Degusta Barcelona: una panoràmica de
la seva gastronomia moderada per “obbio”

15:15 – 16:00 h.

TAULA RODONA

eN

Com establir-se amb èxit a Barcelona
com a família? moderada per SocialFam

16:15 – 17:00 h.

Aterratge personal

eN

Genera oportunitats construint la teva
xarxa de contactes moderada per les

Cambres de Comerç Europees a Barcelona
17:15 – 18:00 h.
Treball i negocis

Treball i negocis

es

Organitza la teva nova llar per sentirte com a casa a càrrec de l’Associació

eN

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

Treball i negocis

Triar una escola a Barcelona per als teus
fills a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona

15:45 – 16:15 h.

Aterratge personal

eN

Emprenent en femení moderada per
Casa Asia
16:30 – 17:15 h.

Treball i negocis

eN

Descobreix els tresors culturals de
Barcelona que no t’has de perdre a

NETWORKING

eS

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.
Gaudeix i participa

eS CAT

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

Gaudeix i participa

eN

eS CAT

Eines per al benestar del qui acaba
d’arribar a càrrec de Therapy in Barcelona
14.45 – 15.30 h.
TALLER

eN

eN

11:30 – 12:15 h.

PITCH

eN

moderada per Barcelona Activa
14:00 – 14:45 h.

TAULA RODONA
Gaudeix i participa

Treball i negocis

Les professions del futur a Barcelona

CÀPSULA
en

eN

Aterratge personal

Networking per a persones que acaben
d’arribar a càrrec de Barcelona Activa
TALLER

Aterratge personal

CÀPSULA

eN

Descobreix el nou servei Barcelona International Welcome a càrrec de Promoció

CÀPSULA

eS

Els nostres amfitrions ens expliquen el
seu aterratge a Barcelona moderada per

TAULA RODONA

Xoc cultural: storytelling de la teva història a Barcelona a càrrec de SIETAR Spain

10:30 – 11:15 h.
TALLER

Aterratge personal

CÀPSULA

moderada per Clara Montes
12:45 – 13:30 h.

Aterratge personal

eN

Dones: del networking al netliving
a càrrec de Daniela Freund
15:45 – 16:30 h.
TALLER

NETWORKING

eN

Cita lingüística a l’hora del te a càrrec
del Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona
16:45 – 17:45 h.
TALLER

NETWORKING

eN CAT

càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta
17:30 – 18:00 h.
CÀPSULA

Gaudeix i participa

eN

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.
CÀPSULA

Aterratge personal

eN

d’Organitzadors Professionals d’Espanya
18:15 – 18:45 h.
CÀPSULA

Gaudeix i participa

en

Diversitat i inclusió en l’àmbit laboral

TAULA RODONA
eN

en

a càrrec de Page Personnel
12:00 – 12:30 h.
CÀPSULA

TAULA RODONA

Both. People & Comms
12:00 – 13:00 h.

Busques feina? Què busquen les empreses que estan contractant a Barcelona?

TAULA RODONA

Gaudeix i participa

Vols crear un negoci a Barcelona?
Barcelona Activa t’hi ajuda a càrrec de

CÀPSULA

Aterratge personal

TAULA RODONA

TAULA RODONA

en

Properties
11:15 – 11:45 h.

CÀPSULA

Practicar esport a Barcelona: una manera sana d’integrar-se moderada per la Regi-

Treball i negocis

per l'organització
11:00 – 11:45 h.

On viure a Barcelona? Llogar o
comprar? a càrrec d’ATIPIKA - Lifestyle

CÀPSULA

Consells financers per moure’s per
Barcelona a càrrec de Banc Sabadell
CÀPSULA

Barcelona Activa
10:30 – 11:00 h.
CÀPSULA

eN

Transculturalitat: interactua amb la teva
cultura d’adopció a càrrec d’eres Relocation
CÀPSULA

Com trobar feina a Barcelona? a càrrec de

Aterratge personal

en

en
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ALTRES
ESPAIS

Preparar-se per al Brexit, preguntes i
respostes coordinat pel Consolat General
Britànic de Barcelona
14:00 – 16:00 h. / Espai Meeting Point
ACTIVITAT

Aconsegueix la teva samarreta “Feel
the Embrace of Barcelona”
10:00 – 10:30 h. / Espai Benvinguda
Animació

Connecta amb el voluntariat coordinat per

la Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació Catalana de Voluntariat Social
10:00 – 14:00 h. / Espai Meeting Point
activiTAT

Gaudeix i participa

eS CAT

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

Activitats infantils

eS

Programa de ràdio en francès a càrrec de
Equinox Radio
10:30 – 16:00 h. / Espai Ràdio
rÀdio

Aterratge personal

fr

Pintura i fabricació de barrets xinesos a
càrrec de l’Escola de Bambú de Casa Asia
11:15 – 12:15 h. / Espai Ludoteca
Activitats infantils

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)
eSPECTACLE

Activitats infantils

12:30 – 13:00 h. / Espai Ludoteca
Activitats infantils

FR

Construeix un món amb LEGO dinamitzat
per Bricks 4 Kidz®
12:30 – 13:15 h. / Espai Jardí del Museu
TALLER

Activitats infantils

Crea el teu propi imant de mosaics a

càrrec de Mosaiccos
13:15 – 13:35 h. i 13:55 – 14:15 h.
Espai Ludoteca
TALLER

Activitats infantils

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
actuació

15:15 h.

eN

| 15:55 h.

eS

| 16:30 h.

CAT

Espai Jardí del Museu (inscripció al Tipi)
eSPECTACLE

Activitats infantils

Connecta amb el voluntariat coordinat per

la Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació Catalana de Voluntariat Social
16:00 – 18:00 h. / Espai Meeting Point
activiTAT

Gaudeix i participa

eS CAT

Construeix un món amb LEGO a càrrec de
Bricks 4 Kidz®
16:15 – 17:00 h. / Espai Jardí del Museu
TALLER

Activitats infantils

Gensen Palmer
17:15 – 18:15 h. / Espai Jardí del Museu
TALLER

Animació

Batucada actuació musical de Brincadeira

Animació
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actuació

Animació

DURANT
TOT EL DIA
Fes-te una foto i “Feel the Embrace of
Barcelona”
10:00 – 18:30 h. / Espai Photocall

Contacontes: històries i relats de l’Àfrica
subsahariana a càrrec de Jean Bosco Botsho
TALLER

Infantilades Teatre

18:30 – 19:00 h. / Espai Jardí del Museu

Animació

TALLER

eN

Atreveix-te a fer el haka a càrrec de

Masterclass de zum dance a càrrec de
Club Natació Barcelona
10:45 – 11:45 h / Espai Jardí del Museu
TALLER

Treball i negocis

The Tipi experience! dinamitzat per

fotomaton

Animació

Busques feina a Barcelona? a càrrec de

Barcelona Activa
10:00 – 18:30 h. / Espai Estand l’Ajuntament
de Barcelona
ACTIVITAT

Treball i negocis

eN

eS CAT

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
ESPAI GASTRONÒMIC

Animació

Espai de jocs infantils a càrrec de BISA
10:00 – 18:30 h. / Espai Ludoteca
ACTIVITAT

Activitats infantils

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

A BETTER
QUALITY OF LIFE

in 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.

Activitats infantils
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.

SALA 1
Autoocupació: tot el que has
de saber per treballar de forma autònoma a càrrec de Barcelo-

na Activa
10:30 – 11:00 h.
CÀPSULA

Treball i negocis

Olaya Martínez, responsable de
Serveis a les Empreses.
descripció A l’hora d’escollir un projecte professional, convertir-se en un professional 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 resulta imprescindible. Si penses en l’autoocupació, aquesta sessió és fonamental per a tu.
ponent

Transculturalitat: interactua
amb la teva cultura d’adopció
càrrec d’eres Relocation
11:15 – 11:45 h.
CÀPSULA

Aterratge personal

en

Claudia Issa Benítez, especialista en competències interculturals i
gestió de la diversitat i inclusió.
descripció Per a la majoria de les persones provinents de l’estranger, viure
i treballar a Barcelona és una aventura gratificant. Ciutadania oberta, clima
mediterrani, menjar saludable i moltes
opcions culturals i d’oci. Però aclimatar-se a una ciutat satisfactòriament i
amb una qualitat de vida òptima no és
automàtic. A través d’experiències reals compartirem els consells elementals perquè la persona que acaba d’arribar s’estableixi i s’integri fàcilment a
la ciutat.
ponent

Programa d'activitats

sanitari local, tant públic com privat, i
els avantatges i les diferències que té.
En aquesta sessió, diferents professionals 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 financers per moure’s per Barcelona a càrrec de

Banc Sabadell
12:00 – 12:30 h.
CÀPSULA

eN
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Aterratge personal

Mireia Lafoz Ortiz, directora de
Clients Internacionals.
descripció Quins són els tràmits per
obrir un compte bancari? Com crear 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 integrants de la comunitat internacional
a Barcelona. En aquesta sessió resoldrem aquests i altres dubtes.

La salut és el primer: consells
sobre models de sanitat, cobertures i assegurances mode-

rada pel Dr. Gabriel Capellá Munar
12:45 – 13:30 h.
Aterratge personal

CÀPSULA

TAULA RODONA

eN

eN

Gabriel Capellá Munar, director general de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

−−Elisenda Saborit Gilabert, directora
de Compromisos d’Everis
−−Marta Soler, consultora empresarial d’Everis.
descripció En aquesta sessió es donarà
informació sobre com fer alguns dels
tràmits que necessiten portar a terme les persones que acaben d’arribar
a Barcelona. Alguns d’aquests tràmits
són obligatoris, com el visat o el registre 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 facilitar la teva vida a la ciutat, com el carnet 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.
TAULA RODONA

moderador

participants

Aterratge personal

−−Ainhoa Górriz Hernando, Adjunta de
Direcció Mèdica, Allianz Care
−−Dra. Madeleine Smit, CEO i ortodontista, Turó Park Dental & Medical Center
−−Koen Willems, director i fundador de
Healthcare Barcelona, Physiotherapy
Barcelona i Running Barcelona.
descripció Cada país té el seu propi model d’assistència sanitària i sistemes
d’assegurances mèdiques. Qualsevol
persona acabada d’arribar que s’instal·
li a Barcelona ha de conèixer el sistema

moderador

Gaudeix i participa

eN

Oriol Martí, cap de gabinet.

participants

M’agrada la meva escola: experiències d’alumnes d’escoles internacionals a la zona de
Barcelona a càrrec de Barcelona In-

ternational Schools Association (BISA)
15:30 – 16:15 h.

13:45 – 14:15 h.

ponents
eN

ponent

TAULA RODONA

Consells pràctics per als
teus tràmits d'arribada a
Barcelona a càrrec d’Everis

es pot compaginar amb la bona convivència. En aquesta taula rodona presentarem com l’esport és una gran
eina per a la integració social a la
ciutat.

−−Manu Johary, soci del Catalonia
Hockey Club
−−Alfred Busquets Canós, soci i ex-vicepresident del Barcelona Universitari 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 important de les nostres vides. I Barcelona ofereix una infinitat d’opcions,
clubs i entitats on la pràctica esportiva

Aterratge personal

en

Alumne d’una escola BISA.
Alumnes d’escoles BISA.
descripció Nens i nenes en edat escolar de famílies internacionals residents
a Barcelona compartiran les seves vivències a l’hora d’aclimatar-se a una
nova ciutat. Quines són les seves primeres 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 membres més joves de la comunitat internacional que viu a la ciutat.
moderador

participants

On aprendre llengües i cultures estrangeres a Barcelona?
moderada per les Escoles Oficials
d’Idiomes de Barcelona
16:30 – 17:15 h.
TAULA RODONA

Gaudeix i participa

en

Montse Sábat, cap d’estudis de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona - Drassanes.

moderadora

participants

−−Rafael Bueno, director de Política,
Societat i Educació de Casa Asia
−−Sebastien Portelli, agregat de cooperació lingüística per al nord-est
d'Espanya, Institut Francès
−−Angelo Gioé, director de l’Institut
Italià de Barcelona
−−Lídia Tubert, coordinadora d’Activitats Culturals i Administració
de la Fundació Institut Confuci de
Barcelona.
descripció Barcelona és una ciutat multicultural, diversa i multilingüe. Per
parlar-nos d’aquesta riquesa i per saber quins idiomes es poden trobar i
estudiar a la ciutat, comptarem amb
Programa d'activitats
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algunes institucions culturals estrangeres responsables de la difusió cultural i l’ensenyança d’altres llengües.

en un projecte empresarial viable.

Vols crear un negoci a Barcelona? Barcelona Activa t’hi
ajuda a càrrec de Barcelona Activa

Turisme de Barcelona
18:15 – 18:45 h.

17:30 – 18:00 h.
CÀPSULA

Treball i negocis

en

Xavier Dumont, responsable de
Serveis per Emprendre.
descripció Si vols crear un negoci a
Barcelona o emprendre un nou projecte 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 negoci fins a la creació de l’empresa. En
aquesta càpsula t’aconsellarem sobre
com convertir la teva idea de negoci
ponent

Descobreix i gaudeix de la
destinació Barcelona a càrrec de
CÀPSULA

Gaudeix i participa

en

Zaira Pernas, Màrqueting
Operatiu.
descripció La destinació Barcelona ofereix infinitat de propostes per viure experiències úniques, activitats singulars i rutes sorprenents. Viu i coneix
tot el llegat cultural, històric, gastronòmic, enològic i oferta d’oci en un entorn on practicar esport, comprar en
botigues centenàries o simplement relaxar-se i gaudir del seu estil de vida.
Vine i inspira't! Descobreix que Barcelona… és molt més!
ponent

SALA 2
Com trobar feina a Barcelona?
a càrrec de Barcelona Activa
10:30 – 11:00 h.
CÀPSULA

Treball i negocis

en

Joana Sanz, orientadora
professional.
descripció Busques feina? Saps per on
començar? En aquesta càpsula et donarem consells que t’ajudaran a desenvolupar la teva carrera professional a Barcelona. Un bon currículum,
un màrqueting personal adequat o
com desenvolupar la teva xarxa professional són algunes de les qüestions
que t’ajudarem a resoldre en aquesta sessió. Barcelona Activa té amplis
ponent

Programa d'activitats

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

On viure a Barcelona? Llogar
o comprar? a càrrec d’ATIPIKA Lifestyle Properties
11:15 – 11:45 h.
CÀPSULA

Aterratge personal

en

Renzo Riva, gerent.
descripció Si acabes d’arribar a Barcelona i busques un lloc per viure, voldràs conèixer la situació del sector
immobiliari a la ciutat. En aquesta càpsula compartirem tota la informació
necessària per trobar un habitatge on
crear la teva llar. També t’ajudarem a
ponent

decidir quin model s’ajusta més a les
teves necessitats, la compra o el lloguer. 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.
CÀPSULA

Treball i negocis

en

Gizem Baykal, senior manager
de Page Personnel.
descripció Quins són els perfils més valorats per les empreses locals? Quins
són els llocs de treball amb més projecció? Quins sectors empresarials demanen més talent internacional? Quins
consells són necessaris per abordar
una entrevista de feina? En aquesta sessió t’oferirem una visió completa de l’oferta laboral de Barcelona que
t’ajudarà a decidir on presentar la teva
candidatura.
ponent

Diversitat i inclusió en l’àmbit
laboral moderada per Clara Montes

12:45 – 13:30 h.
TAULA RODONA

Treball i negocis

en

Clara Montes, consultora sobre Diversitat i directora de
TEDxBarcelonaWomen.

moderadora

participants

−−Miguel Castro, director global de
Cultura Inclusiva de SAP
−−Ramón Bernat, President de Specialisterne 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 inclusiva amb les persones amb discapacitat i diversitat funcional, i amb
col·lectius minoritaris de tot tipus. La
diversitat i la inclusió social són un valor que també es viu en l’entorn laboral. En aquesta taula rodona coneixerem experiències que ens mostren de
quina manera conviuen aquí persones
amb capacitats i estils de vida diferents i alhora complementaris.

Per què triar Barcelona?
Cost i qualitat de vida a càrrec

de Mercer
13:45 – 14:15 h.
CÀPSULA

Aterratge personal

eN

Juanvi Martínez, líder de l’Àrea
de Career i director de Recursos Humans de Mercer.
descripció Saber el cost i la qualitat de
vida de les ciutats resulta fonamental perquè els professionals que volen
desenvolupar la seva carrera en altres
països puguin decidir on instal·lar-se.
Per això, en aquesta sessió es presentaran els resultats comparatius corresponents al cost i la qualitat de vida a
Barcelona. Aquestes dades es recullen en un estudi anual que analitza aspectes 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 pregunta: per què triar Barcelona?
ponent

Descobreix el nou servei
Barcelona International
Welcome a càrrec de Promoció de

Ciutat, Ajuntament de Barcelona
14:30 – 15:00 h.
CÀPSULA

Aterratge personal

en

Judith Romera, responsable de
Promoció de Ciutat, Ajuntament de
Barcelona.
descripció Presentació del nou servei
Barcelona International Welcome, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona
i orientat a facilitar informació pràctica 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.
ponent

Degusta Barcelona. Una
panoràmica de la seva
gastronomia moderada per
“obbio”
15:15 – 16:00 h.
TAULA RODONA

Gaudeix i participa

eN

Irina Costrafreda, sòcia
fundadora d’“obbio”.

moderadora

Programa d'activitats

participants

−−Xavi Sitjar, A Baja Temperatura
−−Roger Ortuño, Comer Japonés
−−Elisa Mora de Checa, membre de la
Junta Directiva de l’Associació Celíacs de Catalunya
−−Manel Guirado, professor
gastronòmic.
descripció Barcelona és un paradís gastronòmic englobat dins de la cuina catalana, que és una saborosa barreja
de cultura, producte, territori, tradició,
creativitat i innovació. A la ciutat, la dieta mediterrània i la cuina local es donen la mà amb les tendències internacionals en una cerca curosa de sabors,
productes i experiències. Vine a descobrir Barcelona a través del paladar!

Com establir-se amb èxit a
Barcelona com a família?

moderada per SocialFam
16:15 – 17:00 h.
TAULA RODONA

Aterratge personal

eN

Krystal-Joy Williams, project manager de SocialFam, where families connect.

moderadora

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 conèixer altres famílies afins als teus ideals
de vida? Aquesta taula rodona t’ofereix les experiències de famílies de tot
tipus que s’han establert amb èxit a
Barcelona i com connectar-hi.

Genera oportunitats construint la teva xarxa de
contactes moderada per les

Cambres de Comerç Europees a
Barcelona
17:15 – 18:00 h.
TAULA RODONA

Treball i negocis

es

Eva Prada, directora de
la Cambra de Comerç Britànica a
Espanya.

moderadora

Programa d'activitats

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), desenvolupador de negocis a ABINSULA.
descripció Per enriquir la teva xarxa de
contactes professionals i personals, no
només et pots integrar a la teva societat d’acollida, sinó també aprofitar el
networking que ofereix la teva comunitat d’origen. Professionals experts
de diversos països afincats a Barcelona ens explicaran quins són els esdeveniments i llocs de trobada que et
seran útils per integrar-te en l’ecosistema empresarial local, així com consells pràctics per treure el millor partit
de les oportunitats de negoci que ofereix 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.
CÀPSULA

Aterratge personal

en

Maite Albañil, organitzadora
professional.
descripció Una sessió imprescindible si
el que vols és convertir el teu nou habitatge en una llar còmoda i agradable. Una organitzadora professional
compartirà consells i recomanacions
sobre el que hem de tenir en compte
per organitzar les nostres coses després d’una mudança, evitar el caos i
crear un espai on ens puguem sentir
confortables i feliços.
ponent

SALA 3
Taula rodona consular del
Barcelona International
Community Day moderada per

l’organització
11:00 – 11:45 h.
TAULA RODONA

Aterratge personal

eS

Sergi Vicente, periodista i
director de Betevé.
moderador

participants

−−Gaia Lucilla Danese, Cònsol General d´Itàlia
−−Cyril Piquemal, Cònsol General de
França
−−María Carmen Oñate Muñoz, Cònsol
de Mèxic.
descripció Diferents representants d’algunes de les comunitats internacionals més dinàmiques establertes a
Barcelona debatran sobre els interessos, 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.
TAULA RODONA

Aterratge personal

eN

moderadora Cristina Salvador, fundadora
i directora de Both. People & Comms.
participants

−−Fadima Diawara (Guinea), CEO i fundadora de Kunfabo
−−Jean-Phillipe Charles (Bèlgica), formador, professor, consultor en Comunicació Intercultural
−−Julieta Alberio Scala (Argentina),
coordinadora de Projects Socials
Hockey del FCB, seleccionadora nacional de Hockey Especial
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−−Anjalina Chugani (Índia), xef, professora 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 integrants de la comunitat internacional de residents a Barcelona. Coneixen
de primera mà el que significa establir-se amb èxit a una nova ciutat. Ens
explicaran com va ser la seva arribada a Barcelona, què els va sorprendre més, què han trobat més senzill a
l’hora d’integrar-se i què no tornarien 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.
CÀPSULA

Treball i negocis

eN

Lloyd Milen, Cònsol General.
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 preveia. Per això s’han generat moltes inquietuds entre els britànics residents a
Barcelona i qualsevol persona que treballi en una empresa britànica, faci negocis o tingui interessos al Regne Unit.
En aquesta càpsula explicarem amb
informació directa i actualitzada per
saber com preparar-se millor davant
del Brexit.

ponent

descripció

Les professions del futur a
Barcelona moderada per Barcelona

Activa
14:00 – 14:45 h.

Programa d'activitats
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TAULA RODONA

Treball i negocis

eN

moderador Raúl Sánchez Adell, responsable d’Innovació.
participants

−−Jordi Arrufí, director de Projectes
de Transformació Digital i del Digital
Lab de la Fundació Barcelona Mobile World Capital
−−Alessandro Zanardi, CEO i fundador
de Codework
−−Josep Miquel Piqué, president executiu de Technova Barcelona, La
Salle
−−Michel López, coordinador acadèmic
a Harbour Space.
descripció En aquest panel es debatrà sobre l’evolució del panorama professional dels pròxims anys a la ciutat. Quines professions, habilitats i
coneixements tindran més demanda? Quines empreses la necessitaran?
On formar-se per obtenir els coneixements 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.
CÀPSULA

Treball i negocis

eN

Joana Sanz, orientadora
professional.
descripció Diuen que els que són capaços d’explicar una idea complexa de
manera eficaç i en poc temps són
els que tenen més bones oportunitats a la vida. La tècnica de l’elevator
pitch consisteix en això: plantejar els
teus projectes i el teu perfil professional d’una forma ràpida i atractiva. En
aquesta càpsula aprendràs el que necessites per crear el teu discurs i poder fomentar les teves oportunitats
professionals.
ponent

Triar una escola a Barcelona
per als teus fills a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona
15:45 – 16:15 h.
CÀPSULA

Aterratge personal

Programa d'activitats

eN

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

Emprenent en femení moderada
per Casa Asia
16:30 – 17:15 h.
TAULA RODONA

teatre, dansa, exposicions i art en general, així com l’impressionant calendari 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.
CÀPSULA

Treball i negocis

eN

Gaëlle Patin Laloy, responsable del Programa Diversitat i Interculturalitat de Casa Asia.

Aterratge personal

eN

Anahí Martín, directora de Màrqueting i Comunicació, SOC Mobilitat.

ponent

Barcelona disposa d’una
xarxa de transport públic completa,
accessible i sostenible per desplaçarse 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.

descripció

moderadora

participants

−−Fadima Diawara (Guinea), CEO i fundadora de Kunfabo
−−Lynn Wong (Singapur), sòcia fundadora d’EventoPlus; responsable de
Comunicació i Esdeveniments
−−Ana Fernández (Argentina), arquitecta, 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 experiències 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.
CÀPSULA

Gaudeix i participa

eN

Pedro Guerrero, coordinador del projecte Viaje a la Barcelona
Secreta.
descripció L’oferta cultural de Barcelona és tan àmplia que, sovint, no se
sap per on començar. Et volem ajudar
a conèixer la riquesa cultural de Barcelona, quins són els llocs més emblemàtics on gaudir de la millor música,
ponent

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.
TALLER

Aterratge personal

eN

Anna Rodríguez Casadevall,
presidenta.
descripció El xoc cultural és el procés
d’adaptació de viure en un ambient familiar i previsible a viure en una cultura
diferent. Una nova realitat que pot descol·locar-nos contínuament, i no només
en el context professional. Com reconèixer el xoc cultural? Com gestionar-lo? I
la tornada a casa? Chimamanda Adichie
afirma que les nostres vides i les nostres cultures estan fetes d’històries interrelacionades, de manera que per què
no aprofitar aquestes històries per gaudir de tot el procés d’adaptació i de
tallerista

Barcelona? Al taller, els participants escriuran la seva pròpia història d’arribada 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.
TALLER

NETWORKING

eS

Rosaura Alastruey, experta en
networking professional.
descripció Si no et coneixen, no existeixes: una bona xarxa de relacions
personals i professionals és la clau
de l’èxit en l’àmbit personal, emocional i professional. Però teixir aquesta
xarxa requereix certes habilitats, coneixements i una estratègia que tracti el que vols aconseguir i com ho
aconseguiràs. En aquesta sessió t’ho
ensenyarem.
ponent

Programa d'activitats

Solidaritat i voluntariat: posa’t en acció dinamitzat per la Tau-

la d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació Catalana
del Voluntariat
12:30 – 13:15 h.
PITCH

Gaudeix i participa

es CAT

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? Barcelona té una ciutadania proactiva molt
interessada en col·laborar amb la millora de la societat. En aquesta sessió
podràs conèixer les iniciatives, associacions 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.
TALLER

Gaudeix i participa

eN

eS CAT

Emma Navó i Berruezo
i Judit Riart i Ferrer, tècniques de Normalització Lingüística.
descripció Saps que a Barcelona es parlen 300 llengües diferents? En una ciutat multilingüe, quin és el paper de la
llengua catalana? Parlem de la incorporació del català com a valor agregat
mentre practiquem una de les tradicions més arrelades a la ciutat: el vermut!
dinamitzadores

Eines per al benestar del qui
acaba d’arribar a càrrec de Therapy in Barcelona
14:45 – 15:30 h.
TALLER

Aterratge personal

eN

Leigh Matthews, terapeuta.
descripció Ser un estranger que viu a
Barcelona no sempre és divertit (tot
i que de vegades sí). En aquest taller parlarem sobre les parts difícils
de la vida dels qui acaben d'arribar i
ponent

Programa d'activitats

oferirem algunes estratègies pràctiques per construir un conjunt d’eines
de benestar per donar-los suport, vagin on vagin. La presentació té com a
objectiu ajudar els participants a comprendre el xoc cultural, explorar els
desafiaments de la vida de les persones acabades d’arribar a Barcelona, reflexionar sobre la seva competència intercultural, identificar les habilitats que
ens permeten seguir endavant i aprendre’n algunes de noves per gestionar la
nova vida.

Dones: Del networking al netliving a càrrec de Daniela Freund
15:45 – 16:30 h.
TALLER

NETWORKING

eN

Daniela Freund, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant
Ignasi (URL), visiting lecturer, ESADE
Business & Law School.
descripció La sessió oferirà una dinàmica activa, pensada per donar a conèixer els beneficis del networking i la
importància de les associacions de
dones. Crear una sòlida xarxa de relacions pot marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs en qualsevol projecte i la clau és veure en el networking
una eina holística capaç de satisfer
objectius de tipus personal i professional. Aquest taller oferirà un espai
de networking real amb la presència d’associacions de dones líders de
Barcelona.
dinamitzadora

Cita lingüística a l’hora del te
a càrrec del Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona (CNL)
16:45 – 17:45 h.
TALLER

NETWORKING

eN CAT

dinamitzador Marcel Pellejà i Adalid,
responsable de Voluntariat per la llengua al CNL de Barcelona.
descripció T’agradaria participar en
un speed dating lingüístic? Saps parlar una mica de català? Vols practicar i
guanyar fluïdesa? Vine a fer el te amb
el Voluntariat per la Llengua: un programa d’èxit!

ALTRES ESPAIS
Aconsegueix la teva samarreta “Feel the Embrace of
Barcelona”
10:00 – 10:30 h.
EspaI Benvinguda
Animació

Per celebrar la 6ª edició del
Barcelona International Community
Day hem dissenyat samarretes exclusives “Feel the Embrace of Barcelona”
per als primers visitants. No te la perdis! Si ets dels primers a arribar, aconseguiràs 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
Gaudeix i participa

eS CAT

Algunes entitats socials presentaran les seves activitats de voluntariat i tindràs ocasió d’apuntar-te per
participar-hi. És una manera immillorable 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 Salvador Gavina (www.fgavina.org)

descripció

Contacontes: històries i relats
de l’Àfrica subsahariana a càr-

rec de Jean Bosco Botsho
10:30 – 11:00 h.

Espai Ludoteca
TALLER

Activitats infantils

eS

Jean Bosco Botsho.
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 primera sessió serà en
llengua castellana.

dinamitzador
descripció

descripció

activitat
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Programa de ràdio en francès
a càrrec de Equinox Radio
10:30 - 16:00 h.
Espai Ràdio
ràdio

Aterratge personal

FR

Si ets francòfon, anima't a
participar en aquest programa de ràdio. Es realitzaran entrevistes a diferents protagonistes del Barcelona
International Community Day que explicaran les seves vivències i experiències a Barcelona, una ciutat multicultural i plena d'oportunitats.

descripció

Masterclass de zum dance a
càrrec del Club Natació Barcelona
10:45 – 11:45 h.
Espai Jardí del Museu
TALLER

Animació

a càrrec de Anna Benalcazar, Club Natació 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 aquesta 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

Activitats infantils

Programa d'activitats
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Su Keman Qiu.
Un espai obert a la creativitat de grans i petits, on aprendrem les
tècniques per dissenyar, fabricar i decorar els tradicionals barrets xinesos.
En aquest taller, qualsevol pot ser artista a partir dels tres anys.

descripció

The Tipi experience! a càrrec

Crea el teu propi imant amb
mosaics a càrrec de Mosaiccos

tallerista

descripció

d’Infantilades Teatre
11:45 h. eN | 12:25 h. eS | 13:00 h. CAT
Espai Jardí del Museu
ESPECTACLE

Activitats infantils

dinamitzadores

Federico.

Mireia Branera i Carla

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 naturalesa, es
fa ús d’elements rituals com el tambor
xamànic i s’utilitzen tècniques del teatre ritual, el teatre sensorial, el contacontes i el teatre d’objectes. 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'Espai Tipi.

descripció

Contacontes: històries i relats
de l’Àfrica subsahariana a càr-

rec de Jean Bosco Botsho
12:30 – 13:00 h.
Espai Ludoteca
TALLER

Activitats infantils

FR

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.
dinamitzador

Construeix un món amb LEGO

a càrrec de Bricks 4 Kidz®
12:30 - 13:15 h.
Espai Jardí del Museu
TALLER

a càrrec de

Kidz®.

Activitats infantils

Olga Vizuete, de Bricks 4

Programa d'activitats

Un taller especialment pensat per als més joves de la casa. Jugant 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.

13:15 – 13:35 h. i 13:55 – 14:15 h.
Espai Ludoteca
TALLER

Activitats infantils

Angelika Heinbach, directora creativa.
descripció En aquest taller els nens dissenyaran 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.
tallerista

La música: el llenguatge universal que ens comunica a càr-

rec de Barcelona International Schools
Association - BISA Music Band
13:30 – 14:30 h.
Espai Jardí del Museu
actuació

Animació

La música és un llenguatge
universal i, per tant, un mitjà de comunicació i integració important per als
qui acaben d’arribar. Joves músics de
les Escoles BISA s’uneixen en aquest
esdeveniment per actuar junts per primera vegada. No et perdis aquesta
oportunitat única de presenciar una
jam session oferta per alumnes de
les escoles internacionals de Barcelona. Escolta, relaxa’t i gaudeix. Un moment ideal per fer una pausa en un dia
tan intens.

descripció

Preparar-se per al Brexit,
preguntes i respostes coordi-

nat pel Consolat General Britànic de
Barcelona
14:00 – 16:00 h.
Espai Meeting Point

Activitat

Treball i negocis

eN

Passa per aquest punt d’informació en el qual els membres de
l’equip del Consolat Britànic estaran a
punt per respondre les teves preguntes sobre el Brexit i podràs trobar la
informació més actualitzada.

descripció

The Tipi experience! a càrrec
d'Infantilades Teatre
15:15 h. eN | 15:55 h. eS | 16:30 h. CAT
Espai Jardí del Museu
ESPECTACLE

Activitats infantils

dinamitzadores

Federico.

Mireia Branera i Carla

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 naturalesa, es fa ús d’elements rituals com
el tambor xamànic i s’utilitzen tècniques del teatre ritual, el teatre sensorial, el contacontes i el teatre d’objectes. 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'Espai Tipi.

descripció

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
activitat

Gaudeix i participa

eS CAT

Algunes entitats socials presentaran les seves activitats de voluntariat i tindràs ocasió d’apuntar-te per
participar-hi. És una manera immillorable 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)

descripció

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
TALLER

a càrrec de

Kidz®.

Activitats infantils

Olga Vizuete, de Bricks 4

Un taller especialment pensat per als més joves de la casa. Jugant 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.

descripció

Atreveix-te a fer el haka a càrrec de Gensen Palmer
17:15 – 18:15 h.
Espai Jardí del Museu
TALLER

Animació

Gensen Palmer, jugador de
rugbi neozelandès.
descripció El haka és una dansa tradicional de la cultura maorí (el poble originari de Nova Zelanda / Aotearoa) que
consisteix en un crit de guerra. Transmet l’orgull, la força i la unitat d’un
grup o una tribu. Es va fer famós mundialment per ser el ritual utilitzat pels
All Blacks abans de començar els seus
partits de rugbi. En aquest taller aprendrem aquest ritual de la mà de Gensen
Palmer, jugador de rugbi neozelandès.
a càrrec de

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

Animació

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

descripció

Programa d'activitats

DURANT
TOt EL DiA
Fes-te una foto i “Feel the
Embrace of Barcelona”
10:00 – 18:30 h.
Espai Photocall
fotomaton

Animació

Passa pel photocall i fes-te
una foto amb l’attrezzo que hem preparat! Tu ets el protagonista! Captura
el teu moment #BarcelonaICD, imprimeix la teva fotografia i envia-la perquè puguis tenir-la de record i sentir
l'abraçada de la ciutat.

descripció

Busques feina a Barcelona? a
càrrec de Barcelona Activa
10:00 – 18:30 h.
Espai Estand de l'Ajuntament de
Barcelona
actividad

Treball i negocis

eN

eS CAT

Visita l’estand de l’Ajuntament de Barcelona i dona’t d’alta gratuïtament a la Plataforma Empresa-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.

descripció

Cafeteria, cuines del món,
cervesa i gelats artesans a
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Barcelona's only
magazine dedicated to
the English-speaking
expat community.

tan presents a Barcelona, juntament
amb cerveses i gelats artesanals. Una
selecció elaborada a Barcelona per
persones expertes que impulsen el valor del menjar i el beure com a element que facilita la interacció positiva
amb la diversitat cultural de Barcelona, alhora que es fomenta el talent entre 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
activitat

barcelona-metropolitan.com

Written by expats for expats.

Activitats infantils

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.

descripció

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

MÁS DE 200 ACTIVIDADES
PARA DISFRUTAR BARCELONA
MORE THAN 200 ACTIVITIES
TO ENJOY BARCELONA
MÉS DE 200 ACTIVITATS
PER A GAUDIR DE BARCELONA

Activitats infantils

Diverteix-te amb la teva cara
plena de colors, purpurina o adhesius.
Deixa’t caracteritzar com un dels teus
personatges preferits i amb maquillatge de fantasia!

descripció

càrrec de Melting Pot, BlackLab
Brewhouse i Gelaaati di Marco.
10:00 – 18:30 h.
Espai Àgora
Espai GASTRONÒMIC

Animació

En aquest espai podràs degustar plats exquisits de la gastronomia grega, marroquina i veneçolana,

descripció

CAST

Programa d'activitats
tickets.visitbarcelona.com

ENG

CAT

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 especial: donar-te la benvinguda a la ciutat i ajudar-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 seves particularitats, i es dediquen a diferents
activitats professionals. Tots han viscut l’experiència 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 convidem a conèixer les seves experiències i a
intercanviar opinions amb ells!
Pots veure els vídeos de les entrevistes als amfitrions i amfitriones al web
www.barcelona.cat/internationalcommunityday

AMFITRIONS
i AMFITRIONES
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Anjalina
Chugani

Fadima
Diawara

D'Índia
Xef i professora de cuina índia

De Guinea
CEO i fundadora de Kunfabo

Com et vas integrar a la ciutat?

Què és el que més t’agrada de Barcelona?

Per formar part de Barcelona i de la vida d’aquesta ciutat, bàsicament vaig intentar 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 integrar-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 poder complir els meus somnis, la meva passió i el meu projecte: ensenyar la cuina índia.

Amfitrions i Amfitriones

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 néixer 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.

Amfitrions i Amfitriones
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Jean-Philippe
Charles

Julieta
Alberio

De Bèlgica
Expert en formació intercultural

D'Argentina
Terapeuta ocupacional

Què et va motivar per venir a aquesta ciutat?

Què és per tu Barcelona?

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 descobrir 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 públic, és una ciutat per a vianants, i això m’agrada moltíssim.

Quina altra ciutat del món s’assembla a 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 primera 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.

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.

Amfitrions i Amfitriones

Amfitrions i Amfitriones
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Peter
Sotirakis
D'Austràlia
Traductor i intèrpret
Què et va motivar per venir a Barcelona?

Primer vaig venir com a turista; com a viatger vaig conèixer la Barcelona preolímpica. 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 arriba aquí. O sigui que vaig pensar: per què no provar sort a Barcelona? I ja hi porto 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’idioma, 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 escriptor Robert Hughes, que va escriure un llibre que es diu The Great
Enchantress (La gran seductora).

Amfitrions i Amfitriones
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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

Hamelin-Laie
International School

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

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

We offer the IB Diploma since 2014 with great results.

Fortefis / Ergo Office

B27

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

Getaround

B42

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

Harbour. Space University

B6

Expositors
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Healthcare Barcelona

B22

Hamelin-Laie International School

D11

Inèdit Barcelona

B8

Lycée Français de Barcelone

D5

Inspire Boutique Apartments

B21

Lycée Français de Gavà Bon Soleil

D4

Institut Barcelona Esports

B24

NACE Schools

D12

Integra Advisers

B34

Oak House School

D9

Kingsbrook Idiomas

B40

Scuola Italiana di Barcellona

D7

La Salle - Universitat Ramon Llull

B12

SEK Catalunya International School

D10

Language Surfing

B16

St. Patrick’s International School

D13

Languages4Life

B15

St. Peter’s School Barcelona

D6

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

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

Deutsche Schule Barcelona

D1

ES International School

D3

Societat Suïssa de Barcelona

European International School of Barcelona

D15

Union des Français de l’Étranger

Expositors

A1
A19

Expositors
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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, promou Barcelona com un entorn atractiu per al talent internacional i treballa per
facilitar la seva acollida, dinamització i fidelització. Disposa del servei Barcelona International Welcome. Barcelona Activa, l’organització responsable d’impulsar el desenvolupament econòmic de la ciutat, fomenta l’ocupació, l’emprenedoria 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 financera 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 protagonitzat una etapa històrica de creixement, posant de manifest la seva fortalesa durant la crisi i reestructuració del sistema financer espanyol i en la seva expansió 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 estrangers 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 ofereix assegurances internacionals de salut, vida i incapacitat, així com una àmplia
gamma de serveis de salut i protecció per a organitzacions, empreses i particulars a tot el món. Aquests productes i serveis ajuden les persones, famílies, estudiants internacionals, pimes, grans multinacionals, organitzacions internacionals
governamentals (OIG), organitzacions no governamentals (ONG) i altres organismes a atreure i retenir la plantilla, cuidar el seu benestar i gestionar la mobilitat internacional amb total garantia de protecció.
web www.allianzcare.com
e-mail carlos.delacruz@allianz.com, sales@allianzworldwidecare.com

Expositors
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ATIPIKA Lifestyle Properties
A ATIPIKA ofereixen, des de l’any 1999, solucions immobiliàries de compravenda, arrendament i administració patrimonial, totes elles adaptades a les necessitats de cada client i propietari. Milers d’operacions d’intermediació immobiliària
avalen la seva gran professionalitat. Entre els seus clients, hi ha particulars nacionals i internacionals, multinacionals, consolats, entitats financeres i organismes
oficials. El seu equip multilingüe, amb àmplia experiència internacional i un profund coneixement del sector, ofereix una atenció personalitzada i propietats excel·lents a les millors zones de Barcelona ciutat, Baix Llobregat i Maresme. Les
seves oficines centrals són en ple Passeig de Gràcia, la ubicació més emblemàtica de Barcelona, per facilitar la trobada amb els seus clients. Pel que fa a producte, disposen de producte residencial, oficines, producte d’inversió, terrenys i
hotels.
web 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 Barcelona: American School of Barcelona, Benjamin Franklin International School, British School of Barcelona, British College of Gavà, Deutsche Schule Barcelona,
ES International School, Kensington School, Lycée Français de Barcelone, Lycée
Français de Gavà Bon Soleil, Oak House School, SEK Catalunya International School, Schweizerschule Barcelona i Scuola Italiana di Barcellona. Tots aquests col·
legis s’agrupen amb l’objectiu de millorar la qualitat del seu ensenyament, compartir 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 oficines 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 països. 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

Expositors

Page Personnel

A Page Personnel t’ajuden en la teva carrera professional. Estan en contacte
amb les millors companyies de Barcelona per unir-les amb el millor talent internacional. Estan especialitzats en diferents sectors i perfils professionals, els seus
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

Estands bàsics:
empreses i entitats
Audioprojects

¡Vivel’Ateneu!
el Ateneu!
Viu
Hazte socio
Fes-te’n
soci

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 espanyol per a estudis de cinema, emissores i minoristes digitals.
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web www.audioprojects.com
e-mail hola@audioprojects.com
Balcells Lawyers Group (Legal,
Immigration, Business & Taxes)

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

Balcells Lawyers Group ajuda expatriats de tot el món a aconseguir el seu permís de residència a Espanya, a part de tot el que tingui a veure amb optimització fiscal, compravenda d’immobles i constitució d’empreses.
web www.balcellsgroup.com, www.immigrationspain.es
e-mail info@balcellsgroup.com
Barcelona Cultura

Ateneu Barcelones 2019 Anuncis 3 idiomes 148x105.indd 2
Ateneu Barcelones 2019 Anuncis 3 idiomes 148x105.indd 1

L’Institut de Cultura de Barcelona treballa per crear, gestionar i mantenir el patrimoni artístic, científic, tecnològic, natural i documental de la ciutat, difonent la
cultura pels districtes i barris de la ciutat, impulsant les activitats de sectors culturals i incentivant la presència a Barcelona d’indústries i equipaments culturals.
web www.cultura.barcelona
e-mail comunicacioicub@bcn.cat

Barcelona Digital Talent

Full
immersion
in
English

Barcelona Digital Talent és una aliança formada pels principals actors de l’ecosistema digital a Barcelona per posicionar la ciutat com a pol de talent internacional. 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

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

Expositors

www.stpatricksinternationalschool.com

9/9/19 10:35
9/9/19 10:35
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Barcelona Metropolitan

Barcelona Metropolitan és l’única revista setmanal dedicada a la comunitat d’expatriats 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

−−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

BCN Business Services està al servei dels emprenedors internacionals a Barcelona. 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.

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 tipus d’organitzacions. Impulsen el programa Voluntariat per la llengua i promouen activitats culturals en català a tota la ciutat. Vine!

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

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

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 mentre 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

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, orientació i atenció directa. A més, desenvolupa un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la ciutadania.
web www.centrelgtbi.barcelona
e-mail info@centrelgtbibcn.org
Crystal Finance

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 fomentar el networking entre els seus associats a través de diverses activitats, la
prestació de serveis per a ajudar les empreses a implantar-se en els diferents
mercats, i activitats de formació.
−−Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya, www.ahk.es
−−Cambra de Comerç Belgoluxemburguesa a Barcelona, www.ccblb.com
−−Cambra de Comerç Hispanofinlandesa, www.camarafinlandesa.com
Expositors

Crystal Finance ofereix assessorament en gestió de patrimoni privat internacional 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 Espanya compta amb oficines a Barcelona i Madrid.
web www.crystal-finance.com
e-mail iberia@crystal-finance.com

Expositors
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Escoles Oficials d’Idiomes de Barcelona

Diagonal International Moving

Diagonal International Moving ofereix els seus serveis de mudança internacional des de/a Espanya, amb qualsevol país del món. Enviaments complets i agrupatge, 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.

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 modalitat presencial o semipresencial. La matrícula oficial a les EOI dona dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. 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.mudanzasdiagonal.com
e-mail info@mudanzasdiagonal.com

web www.edubcn.cat
Expat.com

Diputació de Barcelona

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

Catalàn

Expat.com, la xarxa social d’expatriats, és la plataforma multilingüe líder dedicada a la vida a l’estranger. Proporcionen contingut d’interès, xarxes, eines i serveis per ajudar els seus 2,5 milions de membres a fer que el seu projecte d’expatriació sigui un èxit a Barcelona i a tot el món. Uneix-te a Expat.com i fes que el
teu projecte d’expatriat a Barcelona sigui un èxit!
web www.expat.com
e-mail julien@expat.com
Expatica

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 Inglés
100 % a tot el món.

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

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

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

EAE Business School
Alemán

EAE Business School és una escola de negocis especialitzada en la formació superior. 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 executius de més de 100 nacionalitats diferents s’han format amb EAE.
web www.eae.es
e-mail eventos@eae.es
Expositors

Holandés

Expositors
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Fortefis / Ergo Office

Servei de fisioteràpia i rehabilitació privada i multilingüe (alemany, anglès, castellà, 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 fisioterapeutes 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 tecnologia, 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 indústria, desenvolupant una nova generació de talent que entén com funciona la
indústria i com treballar-hi.

Inèdit Barcelona

Inèdit Barcelona ofereix allotjament de coliving per a estudiants i joves professionals 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 través de la qual podràs conèixer nous amics a la ciutat, gaudir d’activitats comunitàries 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 Espanya 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? Estàs 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 Apartments t’acompanyaran en aquest procés com a comprador. Estalvies temps,
diners i preocupacions. Et troben el millor habitatge i et donen totes les garanties abans de comprar.
web www.inspireapartments.com
e-mail info@inspireapartments.com

Institut Barcelona Esports

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

Healthcare Barcelona ofereix medicina general, fisioteràpia, coaching, rehabilitació, entrenament personal i nutrició. Els especialistes són internacionals i treballen en equip per donar el millor servei de salut i benestar, amb atenció personalitzada, dedicant el temps necessari a entendre la teva problemàtica, en anglès o
en el teu idioma, amb un enfocament holístic i multidisciplinari.

L’Institut Barcelona Esports, entitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestiona
equipaments esportius i organitza i dona suport als actes esportius que s’organitzen a Barcelona. Aquesta tasca es desenvolupa tenint en compte el desenvolupament i la projecció de la ciutat, i també la cohesió social als barris.
web www.barcelona.cat/esports
e-mail eollo@bcn.cat

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

Expositors
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Integra Advisers

Integra Advisers és una consultora empresarial que promou l’activitat emprenedora i que està especialitzada en el disseny d’estratègies legals, fiscals i comptables per a empreses i particulars que vulguin establir-se a Espanya. La seva cartera 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

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 comunicar-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

Kingsbrook Idiomas

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

L’Idem Barcelona és una escola adscrita a L’Idem França fundada l’any 1997.
Ofereix una doble titulació francesa i europea, que permet als estudiants obtenir
la titulació superior internacional en l’àmbit de Digital Designer (en anglès), Animació 2D/3D i Videojocs.
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’assessorament a clients internacionals. El seu èxit es basa en el seu gran equip de
professionals multilingües, l’excel·lència del seu servei i una excepcional cartera de propietats seleccionades minuciosament i ubicades a les millors zones de
Barcelona.
web www.lucasfox.com
e-mail info@lucasfox.com
Mercats de Barcelona

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 situacions reals i posa en pràctica el que aprens a classe. Barcelona és la teva aula
i els seus carrers, els teus llibres.

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 emprenedors. Deixa’t aconsellar pels 7500 professionals que treballen al teu servei.
Mentre compres pots gaudir de la seva bellesa arquitectònica, de les seves instal·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 www.language-surfing.com
e-mail info@language-surfing.com

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

Studentfy

A Obbio t’ajuden a alimentar-te millor i a menjar de veritat. Per això han creat 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.

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 targeta de descomptes (museus, gimnasos, restaurants, bars, etc.), i un gran nombre
d’activitats esportives, professionals, culturals i d’oci.

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

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

Radix

Talent Search People
Barcelona

Busques un habitatge de compra a Barcelona? Radix ofereix un servei de personal 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.

Talent Search People és una consultora de selecció de recursos humans; promouen el talent entre tot tipus de perfils de diferents sectors professionals i ajuden
a qui necessita empreses reclutadores amb la creació de processos personalitzats de selecció de personal.

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

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

Sanitas Poblenou

Therapy in Barcelona

therapyinbarcelona
Sanitas Poblenou s’ha implicat i especialitzat en l’oferta d’assegurances de salut privades més exclusives i fetes a mida per a persones estrangeres residents
a Espanya. Ofereixen assistència personalitzada per al client i els seus advocats,
ajudant-los en la contractació de l’assegurança de salut necessària per a la consecució de la residència a Espanya.

Therapy in Barcelona és un equip de professionals internacionals i multilingües que donen suport a adults, nens, parelles, famílies, adolescents i empreses de Barcelona. Ofereixen teràpia basada en l’evidència, assessorament i serveis de coaching en nou idiomes per ajudar-te a manejar els reptes, crear canvis
i prosperar.

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

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

Smmart Services

Turisme de Barcelona

Smmart Services és una empresa amb professionals situada al centre de Barcelona 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.

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 Barcelona s’hi poden viure experiències inoblidables. Hi ha múltiples propostes que
sorprendran a tothom. La destinació de Barcelona oberta al món.

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

web www.visitbarcelona.com
e-mail promocio@barcelonaturisme.com
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Showroom educatiu:
escoles internacionals

Turó Park Dental & Medical Center

Turó Park Dental & Medical Center ofereix un equip internacional de metges especialistes 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 medicina del viatger, odontologia, dermatologia, medicina i cirurgia estètica, otorinolaringologia, 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.

American School of Barcelona és una escola privada internacional mixta i sense ànim de lucre. Va ser fundada el 1962 a l’àrea metropolitana de Barcelona i és
per a estudiants de tres a divuit anys. L’ASB ofereix un pla d’estudi preparatori per a la universitat que ofereix als seus graduats accés a universitats americanes, espanyoles i internacionals.

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

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

UHY Fay & Co

Benjamin Franklin International School
Auditores

Consultores

Asesores Legales y Tributarios

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

American School of Barcelona

Benjamin Franklin International School és una escola internacional de Barcelona que ofereix el programa educatiu dels Estats Units i internacional per a alumnes de tres a divuit anys. L’idioma vehicular és l’anglès i l’escola ofereix el diploma de batxillerat internacional (IBDP), el diploma de batxillerat dels Estats Units
i el diploma de batxillerat espanyol. Es porta a terme una instrucció diferenciada i en classes reduïdes. Els alumnes de BFIS reben ofertes d’admissió d’algunes
de les millors universitats del món. Hi ha una forta col·laboració entre la família
i l’escola gràcies a una comunitat internacional molt involucrada que representa
més de 50 nacionalitats diferents.
web www.bfischool.org
e-mail info@bfischool.org
Col·legi Akua

Col·legi homologat, trilingüe, d’educació personalitzada anomenada “pedagogia del talent”, que inclou el currículum oficial de Montessori, Reggio Emilia, 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
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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 renom. 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 modern alhora, així com un lloc important de trobada hispanoalemanya en un entorn 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

pel món que els envolta i els subministren eines perquè desenvolupin el seu propi mètode de treball, guiant-los en cada moment per mantenir un rigor acadèmic. Així, els seus alumnes adquireixen amb motivació els continguts del currículum escolar. També treballen perquè els seus alumnes tinguin una mentalitat
oberta i tolerant, amb valors sòlids basats en el respecte intercultural i la solidaritat, i alhora 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 ensenyances 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 diferències, laïcisme, solidaritat, equitat i tolerància.
web www.lfb.es
e-mail lfb@lfb.es
Lycée Français de Gavà Bon Soleil

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 seves capacitats i els seus dons naturals. Dels zero als divuit anys, el seu projecte 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

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 pedagògica 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 fomentar l’obertura cultural a través del plurilingüisme.
web www.bonsoleil.es
e-mail courrier@bonsoleil.es

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

àrees del currículum, des dels quatre mesos fins als divuit anys. SEK-Catalunya
també ofereix el seu International Boarding House, per donar allotjament a estudiants 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 primària amb una immersió total en anglès i estimulació primerenca. Han seleccionat els millors programes internacionals d’aprenentatge amb l’objectiu d’optimitzar 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 preparen per afrontar els reptes que s’aniran trobant al llarg de la vida. El seu programa culmina amb el Diploma de Batxillerat Internacional (IBDP), que els garanteix 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’incorporen al llarg de primària i secundària (francès, alemany, català). El currículum, centrat en l’alumne, potencia el desenvolupament d’habilitats i coneixements 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

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

SEK Catalunya International School

A només 35 minuts de Barcelona trobem el SEK Catalunya International School, únic centre a Catalunya que ofereix els tres programes de l’International Baccalaureate. Aquesta escola trilingüe en anglès, castellà i català ofereix als seus
alumnes unes instal·lacions immillorables per al desenvolupament de totes les
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Punts d’informació:
associacions i clubs socials
ASODAME – Club BPW – BCN
(Business Professional Women)
BPW Barcelona

ASODAME és un col·lectiu de dones d’empresa - autònomes, empresàries i directives - amb productes i serveis de tots els sectors i interessades en la incorporació de dones d’altres països i en l’intercanvi d’experiències i negocis amb
oportunitat de creixement i expansió. Aporten perspectives excel·lents de millora i creativitat, tant per a les empreses com per a l’emprenedoria en femení.
Obert per a inscriure’s i intercanviar 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 sensibles 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 servei per a celíacs, productes sense gluten, etiquetatge i legislació, celiaquia i infància, 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, concursos, festivals de música i dansa i exposicions que compten amb la participació
de molts artistes de diverses parts del món. Una part significativa de la tasca de
l’associació és la divulgació i l’intercanvi d’informació sobre la cultura russa i les
seves tradicions.
web www.casarusa.cat
e-mail info@casarusa.cat, artfestival@casarusa.cat
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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’assistència 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. Ofereix sales d’estudi i reunió. I fa més de 400 activitats culturals anuals.
web www.ateneubcn.cat
e-mail info@ateneubcn.cat

Barcelona Women’s Network (BWN)

Barcelona Women’s Network és un grup social format per dones internacionals.
L’objectiu del grup és fomentar l’amistat i una major comprensió cultural de Barcelona i Catalunya, així com tornar alguna cosa a la comunitat a través d’actes
de recaptació de donatius i activitats mensuals.
web 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’activitats esportives tant a cobert com a l’aire lliure per a tota la família.
web www.cnb.cat
e-mail cnb@cnb.cat

Barcelona Universitari Club - BUC
De Kring, Nederlandse Business Club
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 jugadors amb discapacitat física, i Rugby Inclusiu, per a jugadors amb capacitats
diverses.

L’Associació d’Empresaris Holandesos és el punt de trobada per a empresaris, 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.buc.cat
e-mail club@buc.cat

web www.dekring.org
e-mail sekretariaat@dekring.org
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Europeans in Catalonia

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

Red Global MX Barcelona

Red Global MX Barcelona és una associació civil sense ànim de lucre que agrupa professionals, empresaris i estudiants mexicans residents a Espanya per impulsar 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 contraparts 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 intercultural per facilitar, entre altres, l’adaptació i integració de l’expatriat i la seva
família a diferents cultures i la productivitat en equips de treball globals.
web www.sietar.es
e-mail barcelona@sietar.es
Societat Suïssa de Barcelona

InterNations és la primera xarxa social dissenyada per i per a persones que viuen 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 disponible en 420 ciutats al voltant del món. A què esperes?

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

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

Professional Women’s Network (PWN)
Barcelona

Union des Français de l’Étranger

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

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

web www.ufe.org, www.emploi-espagne.org
e-mail barcelone@ufe-espagne.com, info@emploi-espagne.org
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AGRAÏMENTS
Yes
Sí
Oui
Ja
Da
…

L’equip promotor de l’Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa vol agrair el suport rebut per fer possible el Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona a:
Patrocinador prèmium

Patrocinadors

Knowledge partners

ffh
Media partner

Welcome to the bank in Spain
that understands you best.

Mitjans col·laboradors

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

Amfitrions i amfitriones: Anjalina Chugani, Fadima Diawara, Jean-Philippe
Charles, Julieta Alberio, Peter Sotirakis.

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

Advertising document

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

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

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

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

investing in Spain…

• With a team of specialist international agents, helping
customers since 1996.

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

How can we help you? For further information visit
www.bancosabadell.com/welcome or call us on
+34 935 202 910

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

