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Què és 
Barcelona Global? 

Som una associació privada, independent 
i sense ànim de lucre, formada per 208 
empreses, centres de recerca, emprenedors, 
escoles de negocis, universitats i institucions 
culturals líders de la ciutat, i més de 750 
professionals que volem fer de Barcelona 
una de les millors ciutats del món per al 
talent i l’activitat econòmica. 

Més de 130 dels nostres socis viuen i 
treballen fora d’Espanya constituint el 
Barcelona Global International Council 
Més de 150 dels nostres socis individuals són 
“Barcelonians by choice”, persones amb 
talent que han escollit Barcelona per viure i 
treballar. 



Per què 
Barcelona Global?

En un món on el talent mou el capital 
i les ciutats són el motor del progrés, 
Barcelona té l'oportunitat d’esdevenir 
una de les ciutats de referència global. 

Des de la col·laboració publicoprivada, 
s’aposta pel seu urbanisme, recursos i 
infraestructures, al servei d’un projecte 
de ciutat que se sostenti en la capacitat 
emprenedora, la recerca, la cultura, 
el turisme i la inclusió social. 

El nostre lema: 
Fem que passi!
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Com 
treballem?

De forma independent 
Sense més lligam que l’interès per Barcelona 
i el seu futur. 

Sense subvencions 
Per assegurar la nostra independència 
de governs i partits polítics.  

Amb transversalitat 
Impulsant els projectes des de la transversalitat
social i econòmica dels nostres socis. 

En col·laboració publicoprivada 
Comptant amb l’experiència i el coneixement 
dels nostres socis. 

De forma innovadora 
Desenvolupant solucions creatives per donar 
resposta als reptes de la ciutat. 

Amb rigor 
Comptant amb estudis i dades que alimenten 
els nostres plans d’acció. 

Amb eficàcia 
Definint projectes amb objectius concrets 
i ambiciosos. 

Mirant al món 
Aprenent dels millors a través de l’estudi 
de les millors pràctiques internacionals. 

Com ens 
organitzem?

La Comissió Executiva, formada per 16 
membres i on participen els presidents d’honor, 
marca mensualment amb el President les 
prioritats de l’associació, executades per un 
equip de 6 professionals de provada experiència 
en ciutat, desenvolupament de projectes, relació 
amb els socis, comunicació i producció. 

El Consell de Supervisió 
s’encarrega que les activitats 
i l’administració de l’associació 
siguin apropiades a la seva 
missió, aprova les principals 
decisions i es reuneix dues 
vegades l’any.
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A què 
ens dediquem?

1. Plataforma de pensament 
estratègic: a partir dels reptes que té 
la ciutat, plantegem solucions pràctiques i 
possibles. 

Barcelona Global Summits on tractem 
l’agenda estratègica de ciutat en temes com 
el turisme, l’urbanisme, i el posicionament en 
determinats sectors com la salut o la cultura.

Barcelona Global Challenges on reunim els 
socis per seleccionar projectes clau de ciutat en 
àrees com l’educació superior, la col·laboració 
publicoprivada, les fintech, la capitalitat mundial 
del mòbil o l’habitatge accessible. 

Generació de coneixement a partir 
d’enquestes de percepció com l’International 
Talent Monitor, l’International Council Perception 
Survey o l'Scale-Up Monitor. 

2. Plataforma d’acció: 
seleccionem projectes executius que 
desenvolupem amb el suport dels nostres socis. 

Projectes de promoció on a través de la 
col·laboració dels actors clau impulsem  
nous partenariats associats a la promoció  
de la cultura, de la ciència, del turisme, 
o de l’emprenedoria.

Projectes de lobby on impulsem canvis 
per afavorir l’atracció de talent, la millora de 
la marca Barcelona o l’atracció d’activitat 
econòmica.

3. Plataforma de 
mobilització i creació de 
comunitat: 

Promovem activitats de relació i mobilització 
utilitzant intensament la tecnologia pels més de 
950 socis altament compromesos i disposats 
a dedicar temps, recursos i contactes als 
projectes de Barcelona Global.

Informem, a través d’un newsletter quinzenal, 
d’allò que passa a Barcelona en matèria de 
talent, activitat econòmica, cultura, ciència, 
infraestructures i ciutat. 

Donem veu als socis a través de la nostra 
relació amb els principals mitjans de 
comunicació. S’han publicat gairebé 100 
articles a La Vanguardia dels membres de 
l’International Council i 70 entrevistes a El 
Periódico dels “Barcelonians by choice”.

Relacionem als socis a través d’actes i 
esdeveniments que els permeten interactuar  
i conèixer noves realitats de Barcelona. 

Impliquem als socis en projectes on la seva 
participació és clau per obrir la ciutat al talent 
internacional (Hola Barcelona!) o per actuar 
com a voluntaris en projectes de comunitat.
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Què hem 
aconseguit 
fins ara?
Esdevenir la 
plataforma civil 
de referència a 
Barcelona i per 
Barcelona. 

Barcelona Global International Press Desk: 
volem traslladar a la premsa i líders d’opinió 
internacionals la Barcelona del talent, la ciència, 
l’emprenedoria, la cultura, l’esport i la qualitat de 
vida a través del contacte directe amb els mitjans 
internacionals i l’organització de press trips 
especialitzats.

Barcelona City of Talent: un canal d’Instagram 
dirigit a explicar al món la Barcelona del talent 
que ha nascut o ha decidit viure a la ciutat.

International Council: comptem amb 130 
professionals de més 60 ciutats del món 
compromesos amb Barcelona. Amb ells 
elaborem el “Perception Survey” i publiquem 
cada 15 dies les seves propostes a La Vanguardia.
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Atracció, retenció  
i creació de talent

Benchmark fiscal: propostes d'esmenes fiscals 
dirigides a millorar la capacitat de la ciutat per 
atreure talent internacional i local expatriat i 
promoure Barcelona com a hub global per a 
l'emprenedoria.

Emparejados: facilitem l’atracció de talent 
científic internacional d’alt nivell a través del 
programa d’inserció laboral de parelles dels 
investigadors/es.

Programa Hola Barcelona!: programa per 
atreure, integrar i implicar els internacionals que 
han decidit viure i treballar a Barcelona.
• Hola Barcelona! Cocktail: esdeveniment únic 

que, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona,   
dóna la benvinguda a la ciutat a més de 
1.600 persones, de les quals més de 1.000 són 
internacionals de 60 nacionalitats diferents.
Hola Barcelona! Pack: conjunt de descomptes 
i accessos especials en cultura, esport, oci, etc. 
dissenyats per als membres internacionals de 
l’associació.

1
Reputació internacional  
de Barcelona

Barcelona en els rànquings: una eina 
online desenvolupada en col·laboració amb 
Ideograma, que permet consultar i analitzar la 
presència de Barcelona en més de 60 rànquings 
globals elaborats per prestigioses consultores i 
pels principals organismes internacionals.

Barcelona London Day: Barcelona Global va 
presentar a Londres els dies 12 i 13 de juny la 
Barcelona de la inversió, de l’arquitectura i el 
disseny, del turisme de qualitat, la cultura i la 
ciència juntament amb 53 líders empresarials, 
culturals, científics i prestigiosos professionals. 
Més de 300 inversors, líders d’opinió, mitjans i 
agents especialitzats de cada sector van assistir 
a les cinc sessions.
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• Hola Barcelona! Dinners: els socis de 
Barcelona Global obren les portes de 
casa seva per organitzar sopars amb 
internacionals i locals teixint així una xarxa 
social.

• Hola Barcelona! Events: activitats per 
compartir i descobrir espais i iniciatives 
emblemàtiques de Barcelona.

Fundació BEST (Barcelona Engineering 
Science & Technology): dedicada al 
finançament de graus interuniversitaris 
d’excel·lència internacional. El primer, el 
Grau Interuniversitari “Bachelor’s Degree in 
Technologies and Economic Analysis”, impulsat 
per la UPC, la UPF i FemCat es va posar en 
marxa el setembre del 2018.

Barcelona Global International Talent 
Monitor: enquesta biennal dirigida a conèixer 
l’estat d’opinió sobre la ciutat del talent 
internacional que hi viu.

Scale-Up Monitor: estudi basat en una 
enquesta sobre l’ecosistema scale-up, per 
analitzar i proposar un conjunt de mesures 
per millorar l’estatus de Barcelona com a hub 
global per a l’emprenedoria.

Work in Barcelona: creació d'una landing 
page en col·laboració amb diverses empreses 
privades, perquè sigui una pàgina de 
referència que mostri aquelles empreses que 
estan buscant talent internacional. La pàgina 
contribuirà a posicionar Barcelona com una 
ciutat on treballar i donar visibilitat als llocs de 
treball disponibles en l'àrea digital a través  
de la implementació de campanyes de 
màrqueting digital.
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Cultura i turisme

Barcelona Obertura: una plataforma de 
promoció internacional de Barcelona com a ciutat 
referent de música clàssica, impulsada per les 
principals institucions de la ciutat: el Gran Teatre 
del Liceu, l’Auditori i el Palau de la Música Catalana. 
A partir d’aquesta iniciativa neix el Barcelona 
Obertura Spring Festival, el primer festival de 
música clàssica que es va celebrar durant el 
mes de març del 2019 i va oferir un programa 
internacional de grans concerts en diversos llocs 
emblemàtics de la ciutat.

1st Barcelona Global Summit: Innovation 
in Urban Tourism: mesures de millora de 
la relació entre la ciutat i el turisme: suport 
a la cultura a través de la taxa turística; 
equiparació de l’IBI de pisos turístics al d’activitat 
econòmica; mesures de descentralització 
i desestacionalització; desenvolupament 
dels BID (Business Improvement Districts) a través 
de la reforma de la Llei d’Hisendes Locals;  
i recuperació del projecte de cocapitalitat cultural 
de Barcelona.
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Urbanisme i habitatge

El repte de l’habitatge a Barcelona: propostes 
per a una solució necessària: una proposta 
concreta i viable amb mesures realistes i 
detallades sobre la creació del concepte 
d’habitatge assequible dirigit a generar l’estoc 
d’habitatge necessari per millorar l’accés a la 
mateixa en la regió Metropolitana de Barcelona a 
través de la col·laboració publicoprivada.

I seguim… 
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Barcelona  
Global  
Community 

Ser soci de Barcelona Global també significa formar part de la 
Barcelona Global Community, que et permet estar en contacte 
amb altres socis mitjançant la nostra App. 

• Fer networking amb els altres socis de Barcelona Global.

• Compartir interessos, esdeveniments, viatges i ofertes de feina. 

• Formar part dels nostres projectes i assistir a esdeveniments.

• Gaudir de l’Hola Barcelona! Pack, el conjunt de descomptes i 
accessos especials en cultura, esports, oci, etc., dissenyats per als 
membres internacionals de l’associació.
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Quin 
pressupost 
tenim?

Quotes membres corporatius Quotes membres individuals
Altres ingressos  

(patrocinis i donacions)

49,8% 8,5% 41,7%

1.641

2019

INGRESSOS
En milers d'euros

2019

DESPESSES
En milers d'euros

846 1.699

144

709

Recursos humans

Administració

Comunicació 

Esdeveniments propis 

Projectes

Miscel·lània 

130

502,4

739,4

37,2

34

197,9



Assemblea. Màxim òrgan de govern que reuneix la totalitat de socis. Reunió anual el mes de juny.

Consell de Supervisió. Es reuneix dues vegades a l’any

Òrgans de govern

Núria Cabutí 
Penguin Random House

Grupo Editorial

Luis Comas 
SEAT 

Kim Faura 
Telefónica 

Noemí Blázquez 
Uría Menéndez 

Abogados 

Josep Lluís Bonet 
Freixenet 

Bibiana Ballbè 
TheCreativeNet 

Fritz Hoderlein 
Everis 

Josep Martínez Vila 
SABA 

Isaac Marcet 
PlayGround 

Amancio López
Grupo Hotusa 

Sergi Loughney
Abertis

Luis Herrero
Banco Santander 

Tatxo Benet
Atas Corp    

Isak Andic
Mango

Luis Conde 
Amrop

Seeliger&Conde 

Josep Creuheras
Grupo Planeta

Emilio Cuatrecasas 
Cuatrecasas 

Honorary President

Alfredo Eguiagaray 
EY 

Antoni Esteve 
Esteve

 

Koldo Echebarría
ESADE

Chelo Abarca 
Amazon 

Albert Agustí 
Sport Cultura 

Barcelona 

Ramon Agenjo 
Fundació Damm 

María José Álvarez
Catalana Occidente 

José Adell Duacastella
Grupo Julià

Joan Amigó
Applus 

Antonio Gamiz 
Merlin Proporties

Pedro Fontana 
Emesa

Ignasi Ferrer 
Seastainable Ventures 

Mark Freeman 
Institute for Integrated 

Transitions 

Susana Gallardo
Grupo Familiar 

Gallardo

Victor García 
Unibail-Rodamco-

Westfield 

Oriol Barrachina 
Cushman & Wakefield 

Maite Barrera
Bluecap Management 

Consulting

Josep Maria Bartomeu 
FC Barcelona 

Eva Jodar 
CBRE 

Gary Gautier 
Casa Batlló

Jordi Camí 
Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona 
(PRBB) 

Artur Carulla 
Agrolimen 

Manel Cerqueda
Andbank

Joaquim Coello 
Fundació Carulla 

Honorary President 

Conrado Carnal 
Grupo Zeta 

Vicente Cancio
Zurich

Helena Guardans 
Sellbytel 

Carlos Godó 
Grupo Godó 

Michael Goldenberg 
Value Retail 

Ainhoa Grandes 
Fundació MACBA 

Carlos Grau
GSMA/ Mobile World 

Capital  

Ciscu Gibert 
KPMG

Arturo Mas-Sardá 
Port Aventura World

Ignacio Marull
PwC

Raimon Miret 
Accenture 

Jordi Nicolau 
CaixaBank

Arnaldo Muñoz
Airbnb 

Pere Navarro
El Consorci 

de la Zona Franca

Monica Perpiñá
eDreams ODIGEO



Marian Puig 
Fundació Puig

Honorary President 

Maria Reig 
Reig Capital Group
Honorary President 

Julia Prats 
IESE

Jordi Sáez 
Clear Channel 

Joaquim Serra 
Natura Bissé 

Josep Lluís Sanfeliu 
Asabys Partners

Ignacio Trincado 
Coty

Gerard Serra 
Pérez-Llorca 

Constantí Serrallonga 
Fira de Barcelona 

Joan Manuel Soler 
Quadis 

Joan Torrella 
Turisme de Barcelona

Guest 

Oscar Vela
Áreas

Ana Vallés
Sorigué

Miguel Vicente
Advantage

Carles Ventura 
Banc Sabadell 

Pere Viñolas 
Inmobiliaria Colonial

Raimon Ripoll  
Deloitte 

Ricard Robles 
Sónar

Gonzalo Rodés 
ISP Inversiones y 

Servicios Publicitarios
Honorary President 

Salvador Rovira
Poble Espanyol 

Barcelona

Joan Pla
Orim Management

Osmar Polo
T-Systems



Socis individuals protectors

Comissió Executiva. Reunions mensuals

Presidents d’honor

Equip executiu

Marian Puig
Fundació Puig 

Emilio Cuatrecasas 
Cuatrecasas 

Joaquim Coello
Fundació Carulla

Maria Reig 
Reig Capital Group 

Gonzalo Rodés
ISP Inversiones y 

Servicios Publicitarios 

Josep Tabernero 
Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia (VHIO)

Isabel  Vidal 
Grup Focus

Lluis Torner 
Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO)

Pau Guardans 
Único Hotels 

President

Teresa Garcia-Milà 
Barcelona Graduate School 

of Economics (BGSE)
Vicepresident

Aurora Catà
Amrop 

Seeliger&Conde 

Enric Picanyol
Cuatrecasas 

Secretary 

Jaume Oliu 
Banc Sabadell
Vicepresident

Lluis Seguí 
Miura Private Equity

Vicepresident 

Alexandra Mitjans 
Ashoka 

Anna Gener 
Savills Aguirre Newman 

Barcelona

Therese Jamaa 
GSMA / Mobile World 

Capital 

Ana Godó 
Grupo Godó 

Montserrat Martínez 
CaixaBank

Andreu Mas-Colell 
Barcelona Institute of 

Science and Technology 
(BIST)

Carmina Ganyet 
Inmobiliaria Colonial

José María Piera 
SCPF 

Mateu Hernández
CEO

Contact: mateu.hernandez@barcelonaglobal.org    valeria.andrade@barcelonaglobal.org    laura.diaz@barcelonaglobal.org
serrat.font@barcelonaglobal.org    ireneg.arnau@barcelonaglobal.org    anna.marques@barcelonaglobal.org 

Mateu Hernández
CEO

Valeria Andrade 
Project Manager

Serrat Font
 Executive Assistant

Laura Díaz Roig
Director of 

Communications

Anna Marquès
Corporate and Member 

Relations Director

Irene Garcia-Arnau 
 International Press Desk 

Mahala Alzamora
Mahala Comunicaciones 

y RR.PP.

Albert Calzada 
Serra Machinery

Roger Casals 
Plazah 

Francisco Churtichaga 
Charme Capital 

Partners

Andreas John 
SA Swiss Wealth 

Engineering

Xavier Freixes
Tyrus Capital

Leila Hayat
Chaabi Bank

Marta Ventós
Arkitectura



Notes
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Corporate Members



Corporate Protector Members



Fem que passi!

Diagonal 579
Barcelona 08014
+34 936 761 250
barcelonaglobal@barcelonaglobal.org
barcelonaglobal.org
@barcelonaglobal


