
 

   

   

 

Estimat/ada senyor/a, 

Ens fa il·lusió anunciar-vos que aquest any torna el Barcelona International Community Day. La 

cita anual de referència per a tot l'ecosistema del talent internacional, que acollirà, informarà i 

donarà a conèixer serveis d'interès per a les persones estrangeres que han canviat la seva ciutat 

d'origen per Barcelona té ara més sentit que mai. 

Aquesta iniciativa que promou l'Ajuntament de Barcelona se celebrarà el dissabte 22 d'octubre 

de 2022 al Museu Marítim de Barcelona, obert al públic de 10 a 19 h. L'empresa Both People & 

Comms s'encarregarà de l'organització tècnica.  

Després d'una edició virtual, l'any passat el Barcelona Community Day va tornar amb la fèria 

d'expositors i un programa molt variat d'activitats pensades per al talent internacional. L'edició 

de l'any 2021 va acollir més de 3.750 persones procedents de 80 països i va obtenir una valoració 

global molt positiva. (En aquest enllaç podeu consultar la memòria i el vídeo de l’edició 2021). 

Us informem que també hem obert el procés d'inscripcions per participar en la fira del Barcelona 

International Community Day com expositors. Aquest any tindrem uns 80 estands que estaran 

distribuïts entre empreses i entitats (públiques i privades) amb productes i serveis dirigits a la 

comunitat internacional, i també a centres educatius i associacions.  

Com que volem aconseguir una oferta diversa, hem establert a títol orientatiu un nombre màxim 

d'expositors per a diferents sectors o categories d'activitats:  

 

ACTIVITAT EXPOSITORS 

SERVEIS FINANCERS, LEGALS I EMPRESARIALS 6 

SERVEIS IMMOBILIARIS, DE RELOCATION I CONCIERGE 4 

SERVEIS DE RECLUTAMENT  4 

SERVEIS CULTURALS  4 

SERVEIS D'IDIOMES 4 

ASSEGURANCES, SERVEIS MÈDICS I DE SALUT 4 

ACTIVITATS D'OCI I CENTRES ESPORTIUS  4 

ESCOLES DE NEGOCIS I EDUCACIÓ SUPERIOR  4 

LLOGUER DE MOBLES I MUDANCES 2 

RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA  2 

ESCOLES INTERNACIONALS 15 

ASSOCIACIONS D'EXPATRIATS 20 

ALTRES 2 

 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/internationalcommunityday
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/es
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/ca/barcelona-international-community-day-2021


 

   

   

Si esteu interessats i hi voleu participar, és convenient que feu la reserva abans del 31 de maig 

per poder garantir que la categoria corresponent no estigui ja representada.  

 

Els preus dels estands per a l’edició 2022 són:  

 

o Estand Principal (per a empreses i entitats): 600 € 

o Estand a Showroom educatiu (per a escoles): 450 € 

o Estand Punt expositor (per a associacions sense ànim de lucre): 150 € 

 

*(en els preus dels estands no està inclòs el 21% d'IVA) 

 

Per fer la reserva com a expositor i sol·licitar un estand, així  com per informar-vos de les diferents 

opcions de patrocini, cal que ompliu aquest formulari. Si teniu cap dubte o si necessiteu 

informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb la persona responsable a través d'aquest 

correu electrònic: andrea.mazzanti@weareboth.com. Si es confirma la vostra participació, ella es 

posarà en contacte amb vosaltres per iniciar la contractació. 

 

Us donem les gràcies per endavant i us saludem cordialment, 

 

 

Equip Coordinador del Barcelona International Community Day 2022 

Both People & Comms  
Direcció de Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona 
 

 

Barcelona, 20 de maig de 2022. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/G76iPcPAQtnR6Scw8

