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Octubre 2022  Time Out Barcelona

El talent d’arreu  vibra a la ciutatDissabte 22 torna una nova edició del Barcelona 
International Community Day per reunir i connectar talent

Time Out per a Ajuntament de Barcelona

Connecteu amb el talent internacional a barcelona.cat/internationalcommunityday

LA DIVERSITAT I riquesa de Barcelona 
no només la fan els locals; també totes 
aquelles persones que arriben de més 
enllà de les nostres fronteres i s’instal·len 
a la ciutat per regalar-nos visions noves. 
Des de fa nou anys l’Ajuntament de Barcelona celebra aquest ecosistema 

de talent cosmopolita amb el Barcelona 
International Community Day, consolidat 
com el principal espai de benvinguda i 
networking per tots aquells que han triat 
la ciutat per viure i treballar.  
Amb l’agenda plena Enguany, l’edició serà dissabte 22 d’octubre al Museu Marítim i comptarà 

amb prop de 80 expositors on trobareu 
refugi per fer xarxa: associacions i clubs 

d’estrangers, escoles internacionals, 
empreses i entitats públiques. Durant 
el dia tindran lloc 54 activitats en diversos formats i a càrrec d’experts de 

nacionalitats diverses: tallers, xerrades 
informatives, networking, música en 
directe i activitats infantils. La gran majoria d’elles seran en anglès. Com a novetat, durant la jornada viurem la primera trobada de networking d’investigadors científics de Barcelona 

i una sessió explicativa del Barcelona 
International Welcome Desk, el servei municipal d’atenció al talent internacional. Una oportunitat clau tant 

pels nouvinguts com per aquells que ja 
fa anys que estan a la ciutat. Feu vibrar 
Barcelona amb el vostre talent!

COM CADA ANY, sis professionals amb casos d’èxit a la ciutat seran els amfitrions de l’edició: l’emprenedora congolesa enfocada en tecnologia Neema Bal Nelly; el mexicà Amilcar Vargas, director de Patrimoni Mundial de la Casa Batlló; la balllarina i coreògrafa de l’Índia Shreyashee Nag; l’estatunidenc Victor Horcasitas, editor de la revista Barcelona Metropolitan; la Bibiana Cunningham, emprenedora eslovaca; i l’Emrah Ulucakar, directiu turc d’una multinacional del sector agroalimentari.

Les cares  de l’èxit

Shreyashee Nag










