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La nostra missió
Volem fer de Barcelona
una de les millors ciutats
del món per al talent
i l’activitat econòmica.

Els nostres valors
Model de ciutat. Compartim la idea de fer de Barcelona una ciutat cosmopolita inclusiva, tolerant, pròspera i responsable.
Responsabilitat social. A Barcelona Global entenem el progrés de les ciutats com a un compromís entre els seus ciutadans i les seves empreses pel
desenvolupament sostenible.
Caràcter civil i independent. Aspirem a ser un representant fidel de la diversitat de la ciutat i d’aquells ciutadans que volen una ciutat millor, al marge
de la ideologia política i renunciem a l’ajut econòmic de les administracions
públiques com a garantia de la nostra independència.
Orientació a l’acció. Procurem traslladar les idees dels nostres socis a projectes tangibles i sostenibles mitjançant l’esforç comú i compartit. Per això, “Fem
que passi / Make it happen” és el nostre paradigma fundacional.
Col·laboració publicoprivada. Les ciutats que prosperen són aquelles en
les quals els esforços de les administracions públiques estan ben alineats
amb els de la societat civil que representen. Per això, creiem en els models
publicoprivats com a eines de gestió pel desenvolupament d’objectius estratègics d’interès públic i de llarg termini.
Transversalitat. Barcelona té davant seu l’oportunitat de prosperar simultàniament en moltes àrees: des de la investigació a la cultura, passant pel
turisme o l’emprenedoria i l’impacte social. Una acció transversal que englobi
tots els sectors de la ciutats per poder assolir l’èxit col·lectiu és clau.
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Membres
47 SOCIS CORPORATIUS PROTECTORS
Aporten 10.000 euros a l’any, formen part de la Junta
Directiva i poden nomenar fins a 5 socis individuals.
Gràcies a ells, Barcelona Global és una associació
solvent amb una estructura permanent per impulsar
el compliment dels seus objectius.

Socis corporatius
Es vinculen a través
de les seves empreses

Abertis, Accenture, Agbar, Agrolimen, Airbnb, Amazon, Amrop
Seeliger & Conde, Applus, Áreas, Banc Sabadell, Bluecap, CaixaBank,
Catalana Occidente, Clear Channel, Colonial, Coty, Cuatrecasas, Deloitte,
Emesa, Esteve, Everis, EY, Fira de Barcelona, Freixenet, Fundació Damm,
Fundació Puig, Grupo Familiar Gallardo, Grupo Godó, Grupo Julià,
Grupo Planeta, Grupo Zeta, Havas Media, ISP Inversiones y Servicios
Publicitarios, Natura Bissé, Penguin Random House, Port Aventura, PwC,
Quadis, Reig Capital Group, Saba, Seat, Sellbytel, Sorigué, Telefónica,
Unibail-Rodamco, Value Retail i Vueling.

84 SOCIS CORPORATIUS
Aporten 2.000 euros a l’any i representen tot tipus de
sectors de l’economia barcelonina.

757
socis

11 Centres de recerca. Barcelona Supercomputing Center
(BSC-CNS), Center for Genomic Regulation (CRG), Institut Català de
Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institute for Research in Biomedicine
Barcelona (IRBB), Institute of Bioengineering of Catalonia (IBEC), Institute
of Photonic Sciences (ICFO), ISGlobal, Nanonica, Parc de Recerca
Biomèdica Barcelona (PRBB), Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)
i Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). 15 Institucions
acadèmiques. American School of Barcelona, Barcelona Graduate
School of Economics (BGSE), Benjamin Franklin International School,
EADA, Elisava, ESADE, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI),

Socis individuals
Es vinculen de manera
personal

ICREA, IESE, Instituto Europeo di Design (IED), ISDI, Royal Melbourne
Institute of Technology (RMIT Europe), School of Tourism and Hospitality
Management Sant Ignasi (HTSI), Universitat Internacional de Catalunya
(UIC) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 5

Start-ups. Antai,

Crowdcube Spain, Digital Origin, MyTaxi i Social Point.

47 Companyies. &Rosàs, Advanced Leisure Services, Aguirre
Newman, Alta Life Sciences, Arcano, Atlàntida Viatges, Atrevia, Billy
Performance Network, Black Toro Capital, BRU & BRU, Catenon Iberia,
CBRE, Cellnex Telecom, Coton House Hotel, Cushman & Wakefield,
Edelman, eMascaró, EPSON, Eurofragance, GFT IT Consulting, GómezAcebo & Pombo, Grant Thornton, Gravient, Grup Focus, Hotel Pulitzer
Barcelona, INLEA, KREAB, Laie, Live Nation, Llorente y Cuenca, Lucas
Fox, Mandarin Oriental Barcelona, Marina Vela, Miura Private Equite,
Mucho, Nuvo Barcelona, OneCoWork, OneOcean Club, Quadpack Group,
Renta Corporación, Román y Asociados, Sunco, Tekman Books, Tokio
Marine HCC, Torelló, Urgo Medical, i World Trade Center Barcelona.

6 Institucions. Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona
(Apartur), Barcelona Oberta, Fundació Conservatori del Liceu, Fundació
Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Gran Teatre del Liceu,
i GSMA (Mobile World Congress). 13

Sectors Econòmics

diferents. Educació, associacions, alimentació i restauració,
immobiliària, consultoria, moda, logística, recerca, finances, cultura,

10 SOCIS INDIVIDUALS PROTECTORS
Aporten 1.000 euros a l’any i pel seu compromís
econòmic tenen més visibilitat.
616 SOCIS INDIVIDUALS
Aporten 300 euros a l’any i constitueixen la base social
de la nostra associació, d’on parteixen bona part dels
nostres projectes.
80 membres que viuen fora d’Espanya i es comprometen
amb Barcelona a través de l'International Council.
147 dels nostres socis són "Barcelonians by choice",
internacionals que han apostat per viure i treballar
a Barcelona, i es comprometen amb el seu
desenvolupament.

comunicació i telecomunicacions, i tecnologia.
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A què ens dediquem?
1. Impulsem i liderem projectes que contribueixin a fer de Barcelona una
ciutat atractiva per al talent i l’activitat econòmica.
• Barcelona Engineering and Economic Studies
• Talent Gate
• Benchmark fiscal
• Barcelona Obertura
• Agència de la marca
• Barcelona X Science
• Emparejados
2. Ens comprometem amb iniciatives que impulsen els nostres socis per
dur-les a bon fi.
• International Policy Hub
• Impact.Barcelona
• Leading Program
3. Mobilitzem els nostres socis per identificar reptes i projectes de ciutat
en les àrees d’Emprenedoria i Competitivitat, Recerca i Coneixement,
Cultura, Turisme i Impacte Social.
•
•
•
•
•

Barcelona Global Challenges
Voluntariat
International Council
Generació de continguts
Hola Barcelona!

Votació de projectes
Els projectes en els quals ens comprometem i que
impulsem han de tenir el suport dels nostres socis i,
per això, TOTS se sotmeten a votació. Per tal que un
projecte sigui aprovat, requereix majoria de vots i que
no hi hagi més d’un 25% del total de socis que votin
en contra. Aquest mecanisme garanteix que els socis
coneguin els nostres compromisos i, alhora, puguin
comprometre’s a través de l’opció “vull col·laborar”.
Barcelona Engineering and Economic Studies:
273 vots: 268 sí / 5 no
City Talent Index:
247 vots: 243 sí / 4 no
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International Policy Hub:
212 vots: 211 sí / 1 no
Ship2B:
170 vots: 164 sí / 6 no
Startupbootcamp IoT&Data:
76 vots: 76 sí / 0 no
Benchmark fiscal:
126 vots: 122 sí / 4 no
Impact.Barcelona:
237 vots: 220 sí / 5 no / 12 abstencions
Leading Program:
280 vots: 268 sí / 5 no / 7 abstencions
Emparejados:
330 vots: 305 sí / 7 no / 18 abstencions

1. Impulsem i liderem projectes que

contribueixin a fer de Barcelona una ciutat
atractiva per al talent i l’activitat econòmica

les necessitats que la ciutat té per ser referent en emprenedoria,
• Identificant
recerca, turisme, cultura i impacte social.
l’anàlisi de viabilitat i de necessitats per tal que els projectes
• Desenvolupant
identificats siguin implementats.
les aliances necessàries per a l’èxit dels projectes.
• Creant
Buscant
necessari per a la seva implementació.
• Executantelelfinançament
projecte fins que a qui correspongui li sigui possible gestionar-lo
• de forma eficient.

Barcelona Engineering
and Economic Studies
Barcelona Global aposta per l’educació
d’excel·lència, amb la qual podem
projectar Barcelona com a ciutat de
referència per al talent. En aquest sentit,
l’associació impulsa la creació d’un nou
grau interuniversitari d’enginyeria industrial
i economia a Barcelona, en col·laboració
amb la Universitat Pompeu Fabra,
la Universitat Politècnica de Catalunya
i una tercera universitat internacional,
que formi professionals excel·lents en
els camps de l’enginyeria industrial i
l’economia, amb implicació empresarial,
caràcter global i enfocat a contribuir a la
competitivitat econòmica de la ciutat.

Talent Gate
Per tal que Barcelona es converteixi en
un hub global de recerca, necessita
una oficina que faciliti la contractació i
aterratge a la ciutat del talent internacional
i les seves famílies, a imatge del que ja
existeix a ciutats com Amsterdam, Zuric o
Copenhaguen. Aspectes com els tràmits,
la fiscalitat, l’accés a l’educació, sanitat,
vivenda, cultura, esport, serveis bancaris
i assegurances, així com la integració a
la societat d’acollida són clau per atreure
i retenir aquest talent internacional. Des
de Barcelona, Barcelona Global treballa
per analitzar la viabilitat i els models
d’implementació d’un servei d’aquestes
característiques.

Impulsor: Joaquim Coello
Coordinador: Susana Tintoré
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Benchmark fiscal

Barcelona Obertura

Els principals pols d’atracció de la ciutat
(centres de recerca, emprenedors, empreses
i escoles de negoci) coincideixen que
Barcelona només estarà en condicions
de competir amb altres ciutats si compta
amb una fiscalitat atractiva per al talent
internacional. Barcelona Global, de la mà
de sis dels principals despatxos d’advocats
de la ciutat i IESE, ha impulsat un estudi
comparatiu de la fiscalitat a Barcelona
i a 8 altres ciutats del món. L’objectiu de
l’eina és conscienciar els líders d’opinió i els
principals grups polítics per tal que adaptin
la legislació estatal i autonòmica a un model
molt més competitiu.

Barcelona Global ha coordinat els esforços
de les quatre principals institucions
musicals de la ciutat per posicionar l’oferta
musical de Barcelona al mapa mundial a
través d’una marca comuna, identificant
els moments clau de cada temporada
en un programa conjunt i ajudant les
institucions a treballar juntes.

6 prestigioses firmes
4 perfils professionals: directius,
consultors internacionals, inversors
i investigadors.
8 ciutats globals:
Amsterdam, Berlín, Madrid, Nova York,
Londres, París, Singapur i Zuric.
800 entrevistes per a un estudi d’opinió
de Barcelona.

Una iniciativa de: Gonzalo Rodés
(ISP Inversiones y Servicios Publicitarios)
Coordinat per: Albert Collado (Garrigues)

6 Press-trip: 14-15 desembre 2015 /
14-16 abril 2016 / 26-28 gener 2017 /
10-13 març 2017 / 20-23 maig 2017 /
5-8 octubre 2017.
20 periodistes internacionals
especialitzats.
37 aparicions en premsa local i
internacional.

Inspirat per: Maria Reig (Reig Capital
Group).
President: Ramon Agenjo (Fundació
Damm).
Coordinador: Víctor Medem.
Disseny de la imatge: Tilman Solé i Pablo
Juncadella (Mucho)

Un projecte de:

Amb el compromís de:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
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Agència de la marca

Emparejados

La reputació internacional de Barcelona
és un actiu en el posicionament de
Barcelona com a imant de talent
i inversió. L’objectiu de Barcelona
Global és construir una aliança de
marca per tal de coordinar tots els
actors relacionats amb la reputació
de Barcelona i centrar-se en protegir
la marca i promocionar Barcelona. En
aquest àmbit, Barcelona Global treballa
estretament amb l'Ajuntament amb la
voluntat de desenvolupar una estratègia
publicoprivada inspirada en la gran tasca
desenvolupada per altres ciutats globals.

Els centres de recerca de Barcelona
contracten alguns dels millors
investigadors, competint amb els millors
centres del món. Per atreure el millor
talent per a la ciutat, s’ha d’abordar un
repte crucial: ajudar a trobar feina a
les parelles dels / les investigadors /res.
Barcelona Global, juntament amb els
centres de recerca de Barcelona, ha creat
el programa Emparejados, un projecte que
dóna suport a la inserció laboral de les
parelles d'investigadors internacionals d'alt
nivell que s'han establert a Barcelona.
El programa ofereix a les parelles una
oportunitat d'ocupació a Barcelona i
l'oportunitat de crear una xarxa per
trobar feina. Aquest projecte requereix
la participació activa dels membres de
Barcelona Global per ajudar a la parella en
la creació d'oportunitats i networking. Per a
tal fi s'ha creat una xarxa de voluntaris.

Impulsor: Marian Puig (Fundació Puig)

Barcelona X Science
Barcelona està impulsant la ciència
frontera -investigació científica
d’avantguarda en el món- gràcies a
alguns dels millors grups d'investigació
establerts a la ciutat. Aquest és un actiu
únic per a Barcelona com a ciutat de
talent. Amb Barcelona X Science volem
compartir aquesta realitat amb els líders
d'opinió, -persones influents que poden
convertir-se en multiplicadors degut a la
seva responsabilitat, accés als mitjans i
capacitat de presa de decisions-, i també
amb tota la ciutat i el món.

Impulsor: Arancha Ruiz

Una iniciativa de: Jordi Camí (Fundació
Pasqual Maragall), Josep Maria Piera
(SCPF), Bibiana Ballbè (TheCreativeNet)
Coordinat per: Alfons Cornella
(Infonomia)
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2. Ens comprometem amb iniciatives
que impulsen els nostres socis per
dur-les a bon fi

Actuem com a plataforma a través de la qual els socis poden accelerar
projectes vinculats a la missió de Barcelona Global.

• Compartint els seus projectes amb tots els nostres socis.
• Facilitant aliances i creant sinergies entre el projecte, els nostres socis
i la ciutat.
• Comunicant el projecte i els seus resultats a la ciutat a través dels
nostres canals.
• Oferint suport logístic i d’accés a fonts de finançament.

International Policy Hub

Leading Barcelona

Volem contribuir que Barcelona disposi d’una
estratègia de captació de centres globals
de decisió en el camp de les organitzacions
no governamentals, think tanks i fundacions
globals.

Volem acompanyar els millors estudiants
de la selectivitat per tal que coneguin millor
la dimensió econòmica i ciutadana de
Barcelona.

Promotors: Mark Freeman i Annamie Paul

Impact.Barcelona
Volem conèixer els reptes de ciutat que
plantegen els joves universitaris per a
Barcelona i així donar-los suport en els seus
projectes per donar-los resposta.
Promotor: Alexandre Díaz
(Impact.Barcelona)
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Promotors: Pol Pau Garrido i
Marc Perea (BCNMoments)

3. Mobilitzem els nostres socis
Els nostres més de 750 socis són persones altament compromeses amb
Barcelona i el seu futur. El seu compromís traduït en hores, facilitació de
contactes, generació de projectes i recursos econòmics és la base amb la qual
Barcelona Global pot contribuir a transformar Barcelona en una ciutat oberta
al talent i l’activitat econòmica.

• Organitzem els nostres socis en "Challenges" amb els quals volem

donar resposta a reptes de la ciutat –a curt i llarg termini– vinculats
prioritàriament a:

Emprenedoria i Competitivitat
Veiem que Barcelona té un gran potencial com a ciutat per al naixement i creixement de noves
empreses globals.

Recerca i Coneixement
Som conscients del posicionament internacional que han aconseguit els nostres centres de recerca i
hem de donar-los suport per tal que puguin desplegar tot el seu potencial a Barcelona.

Turisme
Barcelona és una història d’èxit dins el panorama mundial del turisme urbà i volem que el seu
creixement sigui sostenible i afecti positivament a tota la ciutat i els seus ciutadans.

Cultura
Creiem en el poder transformador de la cultura en totes les seves dimensions i veiem l’oportunitat que
Barcelona sigui un referent global en aquest camp.

Impacte Social
Creiem que sense cohesió no hi ha desenvolupament sostenible i conseqüentment és el nostre
compromís trobar fórmules que facilitin un creixement inclusiu i equilibrat de la nostra economia.

punts de trobada entre socis i entre aquests i la ciutat per
• Impulsem
explorar i explotar les oportunitats de col·laboració entre ells.
creem i compartim coneixements sobre Barcelona i els seus
• Informem,
múltiples actius.
valorem i acollim les persones amb talent, ja que creiem
• Identifiquem,
que el talent mou capital de manera més sostenible i a llarg termini,

•

i no pas a l’inrevés.
Participem en la definició d’una estratègia a llarg termini pel
desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat.
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Grups de treball
Emprenedoria
En els últims anys s’ha configurat a Barcelona un
ecosistema emprenedor competitiu que es troba en un
moment crític, en el qual poden succeir dues coses: (1)
que l’ecosistema creixi per convertir-se en un hub global
amb la suficient massa crítica d’emprenedors, inversors,
talent i coneixement per ser un motor d’ocupació
i oportunitats per a la ciutat; (2) que no es trobin
solucions a diferents reptes que s’intueixen i Barcelona
no estigui a la lliga global de hubs emprenedors i perdi
una gran oportunitat pel seu futur. L’existència de casos
d’èxit en emprenedoria i inversió, el desenvolupament
del Pier01, el paper de Barcelona Tech City i la
sensibilitat emprenedora de Barcelona Activa i Acció
són elements per a l’optimisme que fa falta aprofitar i
donar suport.
Missió: Situar Barcelona com a hub global en
emprenedoria.
Objectiu de Barcelona Global: Definir i prioritzar
una agenda d’actuacions i projectes per fer de
Barcelona una de les ciutats de referència global en
emprenedoria, donant suport a l’ecosistema existent.

Impulsors: Josep Lluís Sanfeliu (Ysios Capital),
Carlos Trenchs (CaixaBank), Bruno Vilarasau
(Telefónica), Miguel Vicente (Antai), David Madí
(Applus), Miquel Martí (Barcelona Tech City) i
Daniel Sánchez (Nauta Capital)
Coordinador: Mateu Hernández

Recerca
Fruit del Barcelona Global Challenge en Recerca,
a Barcelona Global hem identificat sis factors amb
els quals Barcelona es trobaria en condicions de
convertir-se en un hub global en recerca i
“coneixement de frontera”: (1) disposar d’un règim fiscal
favorable a la contractació de talent internacional,
(2) un sistema d’escolarització en anglès per als fills del
talent internacional que ve a fer recerca o emprendre
a la ciutat, (3) una acollida més càlida per part dels
barcelonins, (4) una visualització social i empresarial
de la importància de la recerca i els seus actius per a
la nostra economia, (5) un dispositiu d’inserció laboral
per a les parelles dels investigadors i finalment
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(6) uns tràmits de contractació i aterratge més fàcils
per al talent internacional que els centres de recerca,
emprenedors i empreses necessiten contractar.
Missió: Posicionar Barcelona com a ciutat de
referència en recerca i "coneixement de frontera"
a través dels seus centres de recerca.
Objectiu de Barcelona Global: Identificar projectes
concrets a desenvolupar per atreure, retenir i generar
talent investigador a Barcelona.

Impulsors: Jordi Camí (Fundació Pasqual Maragall),
Andreu Mas-Colell (BIST), Lluís Torner (ICFO) i Josep
Lluís Sanfeliu (Ysios Capital)

Turisme
Barcelona és una història d'èxit en el panorama
mundial del turisme urbà. No obstant això, el model
de creixement i èxit dels últims anys ha mostrat
símptomes d'esgotament. Aquest fet, combinat amb
la complexa situació que travessa el país, requerirà
un reposicionament de Barcelona i el seu entorn
per seguir sent una destinació atractiva, i implicarà
treballar en una estratègia turística coordinada
i sostenible per promoure la ciutat i fomentar el
desenvolupament econòmic.
Missió: Reposicionar Barcelona com a destí turístic
i proposar recomanacions en àrees clau per garantir
que el turisme sigui un motor de desenvolupament
econòmic, benestar i de projecció internacional per
a Barcelona.
Objectiu de Barcelona Global: Definir i prioritzar
una agenda de temes a analitzar sobre el turisme i
Barcelona per presentar solucions rigoroses basades
en experiències internacionals.

Impulsors: Michael Goldenberg (Value Retail),
Pau Guardans (Único Hotels), Ángel Díaz (Advanced
Leisure), Arturo Mas-Sardá (Port Aventura), Marian
Muro (Grupo Julià), Roger Guasch (Gran Teatre
del Liceu), Juan Julià (Axel Hotels)
Coordinador: Ángel Díaz (Advanced Leisure)

Cultura

Impacte Social

La cultura de Barcelona és coneguda per la seva
magnitud global: el seu patrimoni i oferta cultural, la
creativitat dels seus innovadors i el valor afegit de la
seva indústria cultural són reconegudes a tot el món.
No obstant això i malgrat tots aquests factors,
Barcelona encara no està considerada un centre
cultural ni per a la creativitat ni per als amants de l'art.
És essencial que Barcelona aprofiti el seu potencial i
la seva cultura per ser identificada com una ciutat de
cultura i creativitat.

Barcelona requereix la promoció d'iniciatives que no
només il·lustrin l'èxit de la ciutat en termes d'urbanisme,
innovació i competitivitat, sinó també per afrontar
desafiaments com la desigualtat i la inclusió social.
Millorant l'educació, la sostenibilitat laboral, la integració
d'aquells amb major nivell de dificultats en la societat,
ajudant a la generació més jove a trobar feina i
aconseguir la seva independència són alguns dels
reptes clau als quals ens enfrontem com a ciutat que
intenta atreure inversió, emprenedors, investigació i
turisme. Barcelona Global no ha d'oblidar aquestes
realitats, i també ha de definir desafiaments i accions
que necessiten desenvolupament en el camp de la
inclusió social.

Missió: Prioritzar la cultura com a una de les àrees
clau de desenvolupament per a Barcelona.
Objectiu de Barcelona Global: Aprofitar el potencial
de Barcelona establint una agenda i prioritzant
accions, impulsades per tots els agents culturals,
per promoure la cultura com un eix estratègic per al
futur de la ciutat.

Impulsors: Joan Abellà (Casa Vicens),
Bibiana Ballbè (TheCreativeNet), Núria Cabutí
(Penguin Random House), Carlos Durán (Galeria
Senda), Miquel Molina (La Vanguardia),
Alex Nogueras (Nogueras Blanchard), Clara Pastor
(Editorial Elba), Ricard Robles (Sónar), Valentí
Roma (La Virreina Centre de la Imatge), Pepe Serra
(MNAC), Henrik Sprengel (Grupo HS3), Holger
Sprengel (Grupo HS3), Ana Vallés
(Fundació Sorigué)

Missió: Fer de Barcelona una ciutat capdavantera en
programes d'inversió i emprenedoria social.
Objectiu de Barcelona Global: Acompanyar els
projectes a través del procés de desenvolupament
d'impacte social i contribuir a generar les sinergies
necessàries per fer realitat aquest objectiu.

Impulsors: Josep Maria Coll (CIDOB), Ignasi Ferrer
(Ship2B), Alexandra Mitjans (Ashoka Catalunya), Pau
Pérez de Acha (Sogeviso), Elena Pons (MCE Social
Capital), Xavier Pont (Ship2B), Gonzalo Rodés (ISP
Inversiones y Servicios Publicitarios), Jean Claude
Rodríguez-Ferrera (Puddle), Lluís Seguí (Miura Private
Equity), Alfred Vernis (ESADE)
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Activitats
amb els socis
Trobades
Sessions de treball
Excel·lència en l'Educació
Superior (juny 2015)
Barcelona ha estat capaç d’oferir una oferta general
de qualitat en el conjunt del sistema d’educació
superior, però encara existeix un llarg camí per
recórrer. Durant tres sessions, els participants
van debatre sobre com fomentar l’excel·lència en
l’educació superior a Barcelona i com situar les nostres
universitats al capdamunt dels rànquings globals.
Conclusió: Promoure un nou grau interuniversitari
d’enginyeria industrial i economia a Barcelona,
en col·laboració amb la UPF, la UPC i una tercera
universitat internacional.
Promotor: Joaquim Coello
69 participants

Mobile World Capital
(març 2016)
Des de l’any 2005 Barcelona és la seu del MWC i
el 2011 va ser escollida com la capital del mòbil.
Durant tres sessions, els participants van treballar
per identificar com aprofitar aquesta oportunitat i
promoure projectes que l’ajudin a ser una referència en
la indústria del mòbil.
Conclusió: Desenvolupar el Barcelona Mobile
Campus.
Promotor: Pilar de Torres
Impulsor: Aleix Valls (MWC)
60 participants

FinTech (gener 2017)
En els darrers anys, Barcelona s’ha convertit en un
centre europeu d’start-ups. No obstant això, encara no
es considera una ciutat preeminent per a la instal·lació
d’entitats relacionades amb el sector FinTech. Amb la
col·laboració del Barcelona Centre Financer Europeu,
l’Asociación de Empresas Financieras y Tecnológicas
de España i la Liga Europea de Cooperación
Económica, durant tres sessions, els participants van
treballar per identificar els diferents factors que hem
de desenvolupar a la ciutat per tenir un paper dins
l’escenari global del sector FinTech.
Promotors i impulsors: Alain Enault (Efma)
Philippe Gelis (Asociación de Empresas Financieras
y Tecnológicas de España) Francesc Homs (Liga
Europea de Cooperación Económica) Antoni
Massanell (Barcelona Centre Financer Europeu)
Enric Picanyol (Cuatrecasas)
63 participants

Challenge sobre Turisme
(novembre 2017)
Barcelona Global lidera el 1st Barcelona Global
Summit: Innovation in urban tourism que tindrà lloc
durant el primer trimestre de 2018. La cimera pretén
analitzar i trobar solucions als desafiaments sorgits
del fet que Barcelona s'hagi convertit en una història
d'èxit en el panorama mundial del turisme. El Summit
presentarà les millors pràctiques d'altres ciutats del
món que han superat els mateixos desafiaments als
quals s'enfronta actualment Barcelona.
En aquest context, es va llançar el Challenge de
turisme per involucrar els membres de Barcelona
Global al projecte i formar grups de think tanks per
aportar idees de millora i innovació de la ciutat de
Barcelona com a destinació turística.
Promotors: Michael Goldenberg (Value Retail),
Pau Guardans (Único Hotels), Ángel Díaz (Ad
Leisure), Arturo Mas-Sardá (Port Aventura), Marian
Muro (Grupo Julià), Roger Guasch (Gran Teatre
del Liceu) Juan Julià (Axel Hotels)
Coordinador: Ángel Díaz (Advanced Leisure)
64 participants

Project Day
A Barcelona Global volem que els nostres socis siguin
partícips de l’evolució de tots els nostres projectes.
Per aquest motiu, organitzem sessions informatives
per posar a la seva disposició un espai de treball on
identificar propostes i accions concretes.
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Esmorzars de benvinguda

Escola i Empresa

A Barcelona Global donem la benvinguda als nous socis
en uns esmorzars organitzats cada mes on expliquem
la nostra missió i projectes. És també un espai per tal
que els socis comparteixin els seus perfils professionals,
les seves visions sobre Barcelona i les seves formes de
contribuir a la ciutat.

Volem apropar el món empresarial i el dia a dia dels
empresaris als estudiants catalans de secundària a
través de xerrades i trobades amb els estudiants per
promoure valors com l’emprenedoria i la cultura del
treball. El programa vol aconseguir un impacte positiu i
estimulant que ajudi a visualitzar el rol de les persones
a l’empresa.

25 voluntaris i 63 classes durant l’any acadèmic
2015-16
24 voluntaris i 57 classes durant l’any acadèmic
2016-17

Voluntariat
Ship2B Social Entrepreneurship

Promotor: Joaquim Boixareu

Aspirem a convertir Barcelona en un hub
d’emprenedoria social, donant suport als emprenedors
socials i creant un ecosistema que fomenti la generació
de les empreses associades a les iniciatives socials.
Promotor: Xavier Pont

Barcelona Global International Council
Barcelona desperta interès fora de les seves fronteres
i, per això, hem aconseguit envoltar-nos dels millors
professionals que viuen a les ciutats més destacades
del món i que mantenen un vincle i un compromís
amb el futur de Barcelona.

Funcions:
• Exercir d’ambaixadors de la ciutat.
• Detectar oportunitats de negoci per a Barcelona
així com noves pràctiques aplicables a la ciutat.
• Oferir la seva visió sobre diferents indicadors clau
de la ciutat.

2 missions econòmiques:

Nova York (2013). Miami (2014)

80
40

professionals
ciutats

Basilea (2) Belgrado (1) Belmont (1) Berlín (1) Bethlehem (1) Bogotà (1) Boston (2) Brusel·les (1) Buenos Aires (1) Chicago (2) Ciutat de Mèxic (2) Denver (1)
Dubái (3) Gold Coast (1) Gütersloh (1) Hong Kong (2) Lausana (2) Londres (7) Los Ángeles (6) Luxemburg (2) Miami (12) Mónaco (1) Montreal (1)
Moscou (1) Múnich (1) Nova York (4) París (3) Portland (1) Rochester (1) San Francisco (2) San Juan (1) Seattle (1) Seúl (1) Xangai (1) Singapur (1)
Spartanburg (1) Stanford (1) Vevey (1) Zug (1) Zúrich (4).

Articles

Els membres de l’International Council, des de les seves respectives ciutats de residència i àrees professionals,
ens ajuden a detectar els reptes amb els quals s’enfronta la nostra ciutat. A través d’una finestra quinzenal a
La Vanguardia identifiquen recomanacions per a Barcelona i exemples de bones pràctiques d’altres ciutats.
70 articles:
Lluís Cantarell (Nestlé. Lausanne), Gema Olivar (PwC. Zurich), Xavier Frigola (Mayo Clinic Business Accelerator.
Rochester, USA), Fernando Aleu (Queen Sofía Spanish Institute. Denver), Alfonso Díez (Alliance Renault
Nissan. Paris), Pedro Martín (Quantum Partners Capital. Munich), Michael DeMarco (K&L Gates. Boston), Fede
Membrillera (Delta Partners. Dubai), Rosa Sugrañes (Rosa Gres. Miami), Pol Pla (Apple. Belmont), Nacho Abia
(Olympus Corporation of the Americas. Pennsylvania), Óscar Aguer (Ilumno. Miami), José Maria Giménez Arnau
(Novartis Pharmaceuticals AG. Basel), Alejandro Torroja (Producer. Los Angeles), Andreu Casadellà (TomTom
Telematics. Mexico City), Fernando Gil de Bernabé (Cisco Systems. Singapore), Gustavo Martínez (WPP. New York
City), Ignacio Serrat (Nike. Portland), Alexis Roig (GlobalTaixue. Shangai), Manel Echevarría (Swarovski. Miami),
Cristina Ventura (Lane Crawford Joyce Group. Hong Kong), Vicenç Ferrer (Leebow Partners. New York City), Sergio
Raventós (Event Planning Knowledge. Gold Coast, AUS), Juan Dedeu (China Consultants. Hong Kong), Hugo Peris
(Loop Therapeutics. San Francisco), Carlos Homedes (Nike. São Paulo), Luis Gómez (Smart City Expo World
Congress. New York City), Aris de Juan (Clear Channel Outdoor. Miami), Barbara Jäger (BJ Retail Consultant.
Berlin), Mery Santaflorentina (Business Consultant. Miami), Roberto Hayer (Reber Law. Zurich), Bartomeu Marí
(National Museum of Modern and Contemporary Art of Korea. Seoul), Ferran Escayola (Garrigues. New York
City), Ignacio Corbera (Garrigues. London), Mauro Schnaidman (Jafra Cosmetics. Santa Monica), Gerardo Ariño
(Letscoaching. Miami), Ignasi Brufau (Novartis. Basel), Greg Clark (The Business of Cities. London), Pedro Martín
(Quantum Capital Partners. Munich), Vicente Guallart (Shukov Lab for Prototyping Futures Cities. Moscow),
Esther Lanaspa (Lanaspa Conseil. Montreal), Anna Fabra (Cultural Manager. Los Angeles), Maria Coco (United
Nations. New York), Albert Garriga (Siemens. Zurich), Ana Mas (Ana Mas Projects. San Juan), Juan María Jurado
(IBM.Dubai), Andrea Puig (analyst in development of content).

El talent internacional que ha escollit viure i treballar a Barcelona pot oferir una visió diferent de la ciutat. Per
això, cada quinze dies entrevistem a un d’ells per tal que ens expliquin la seva experiència, quins aspectes
valoren més de Barcelona, en quines àrees ha de millorar la ciutat i com podem implicar-los més en la ciutat.
147 barcelonians by choice. 40 entrevistes:
Christian Stammkoetter (Font Vella & Lanjarón), Moises Saman (Agencia Magnum), Urbano di Gropello (Invest
for children), Virgil Simons (The Prostate Net), Mark Freeman (Institute for Integrated Transitions), Farida Hussain
(Elefante Trunk), Dave Darch (Collaborative Forum & This Way Up), Stijn Teeuwen (Lucas Fox), Tony Anagor
(LifestyleDMC), Jügen Salenbacher (coach d’executius), Bill Knauer (Benjamin Franklin International School), Mac
Parish (Crowdcube España), Timo Buetefisch (Cooltra), Henrik Sprengel (Grupo HS3), Rose Chong (Deutsche
Bank), Boaz Kogon (Royal Melbourne Institute of Technology), Florian Muek (expert en retòrica), Cecilia Tham
(Makers of Barcelona), Karen Swenson (poeta), Karine Heckmann (3PGallery), Tim Eaves (Quadpack), Cecile
Adam (Blazaar.com). Olessya Assimova (Indeed), Sylvain Boy (Catenon), Jozef Jansen (UC Capital), Fergus Dunn
(Ironman), Carine Lebecque (International Talent Monitor / Ambar), John Stone (Universitat de Barcelona), Jessika
Klingspor (The Muro Lab / Performance Barcelona), Regula Stammbach (De Regula Stammbach Associates), Sam
Friend (Roc23Labs), Pino Sagliocco (Live Nation), Colin McElwee (Worldreader), Carmen Santana (Archikubik),
Rubert Hillier (Learnlight), Tair Assimov (Dockbit), Mario Eskenazi (Mario Eskenazi Studio), Matthias Schneider
(NewCo), Medhi Alaoui (General Electric), Daniele Lezzi (Barcelona Supercomputing center).
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Creació de contingut
International Talent Monitor

Perception Survey

Un dels grans reptes de Barcelona Global
ha estat, des d’un principi, conèixer millor
què pensa el talent internacional que
viu i treballa a la ciutat i entendre quins
obstacles s’han de saltar per tal que sigui
més senzill atreure’ls i molt més fàcil retenirlos. A través de l’International Talent Monitor
ens comuniquem directament
amb el talent internacional i actuem per
millorar el seu sentit de pertinença a la
ciutat i per facilitar la seva implicació.
Els seus resultats ens ajuden a millorar
i no caure en l’autocomplaença.

A Barcelona Global comptem amb la
visió externa de l’International Council
que ens explica la seva percepció de la
ciutat en clau de negoci, talent, qualitat
de vida i marca, i ens ajuda a entendre
millor la imatge que projecta Barcelona
al món. Consta de 24 preguntes, totes
elles relacionades amb els objectius de
l’associació.

3 edicions:
International Talent Monitor 2013
International Talent Monitor 2015
International Talent Monitor 2017
817 participants
70 preguntes
90 partners
78 nacionalitats
Call to action:
• Fiscalitat competitiva per atreure
inversió i talent.
• Un programa de suport per donar la
benvinguda al talent internacional.
• L’anglès com a llengua oficial a
Barcelona.
• Un sistema d’escola obert als
internacionals i adaptat a les seves
necessitats de tenir accés a una
educació en anglès pels seus fills.

Barcelona Global UPDATE
Per tal que els nostres socis estiguin al dia
de tot allò que succeeix a la ciutat en clau
de talent i activitat econòmica, cada quinze
dies seleccionem una trentena de notícies
que enviem en una Newsletter, on també
incloem activitats dels nostres membres.
101 Global Updates
944 destinataris
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7a edició
56 enquestats

City Talent Index
Everis, amb el suport de Barcelona Global,
ha agrupat en una sola eina 64 importants
indicadors quantitatius associats al
talent internacional de la ciutat i els ha
comparat amb els de 25 ciutats europees
de referència per conèixer la posició
real de Barcelona. Barcelona se situa en
una posició millorable i és per això que
Barcelona Global vol convertir-la en una
millor ciutat per al talent.

Barcelona al Rànquing

3

Desenvolupament professional
Educació de postgrau

4

Xarxa de negocis

8

Qualitat de vida

17

Inversió en R+D

19
Posició de
Barcelona

1. Copenhaguen
2. Londres
3. París
4. Hèlsinki
5. Estocolm

Hola
Barcelona!
Atreure, integrar i implicar aquells internacional que han decidit viure i treballar a
Barcelona és un compromís que Barcelona Global va adquirir des dels seus inicis.
Per aquest motiu, impulsa les següent activitats.

Hola Barcelona! Pack

Hola Barcelona! Cocktail

Barcelona té una àmplia oferta de serveis, activitats i
infraestructures, i des de Barcelona Global treballem
per fer-les accessibles i properes al talent internacional
que viu a la nostra ciutat. L’Hola Barcelona! Pack és un
conjunt de descomptes i beneficis dissenyats per als
membres internacionals de l’associació, que inclouen
cultura, esport, oci, institucions, transport i mitjans
de comunicació, a les següents institucions:

Barcelona atreu milions de turistes i, no obstant
això, no ha estat un exemple a l’hora de donar la
benvinguda a aquells estrangers que han decidit
viure i treballar a la nostra ciutat. Fa quatre anys,
des de Barcelona Global ens vam proposar rompre
aquesta muralla i, de la mà de l’Ajuntament, cada
setembre els donem la benvinguda organitzant un
esdeveniment molt únic, en el qual acollim a més
de 1.000 persones, entre elles 700 internacionals de
60 nacionalitats.

Hola Barcelona! Dinners
L’afany per integrar la comunitat internacional a
Barcelona també es trasllada als nostres socis,
que obren les portes de casa seva per acollir
sopars entre internacionals i locals amb l’objectiu
d’ajudar-los a teixir una xarxa social. Des del 2014
s’han celebrat 80 sopars, amb 762 participants, el
60% dels quals eren estrangers.

Barcelona on the Global Map
Cada any, aprofitant que molts dels nostres membres
de l’International Council tornen a la ciutat per Nadal,
organitzem un seminari per debatre els aspectes clau
que afecten la ciutat i buscar sinergies en les diferents
àrees de l’associació. Aquesta sessió finalitza amb una
trobada amb la resta dels nostres socis.

Altres activitats
2017. Barcelona Obertura. Miralda @ Macba. Dinar MWC.
Visita guiada al 4YFN. Visita guiada MWC. Women for Tech.
Creative Branding workshop. Sant Jordi @ Mandarin Oriental.
Visita guiada a Vall de Hebron, Mozart versus Haydn @
Auditori. Visita guiada a les entranyes del Liceu. Florian
Mueck speaking experience. Visita guiada al Mies van der
Rohe Pavilion. Leading Program - BCN Moments. Sonar +
D. Ashoka. Extreme Sailing Series @Port Forum. Una tarde
amb Ingrid Vanderbilt @IESE. Vista guiada Total Records.
Vinilos y fotografía @Foto Colectania. Trobada amb Carme
Ruscalleda @Hotel Mandarin. Sopar amb Sergio Jaramillo @
Circulo Ecuestre
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Els comptes clars
Ens sentim orgullosos que els nostres comptes no només siguin clars, sinó que també
acreditin la nostra solvència i la nostra capacitat d’aconseguir objectius molt ambiciosos
amb un pressupost molt ajustat.

INGRESSOS
En milers d'euros

46,2

2016

2017
100

123,1

657,3

139,5

INGRESSOS TOTALS

793,5
INGRESSOS TOTALS

488

554

Quotes membres Corporatius

Quotes membres Corporatius

Quotes membres Individuals

Quotes membres Individuals

Altres ingressos

Altres ingressos

DESPESES

2016
2017

En milers d'euros

Recursos humans
191,6

Administració

2016

46,1
56

Comunicació
37,6

362,1

Despeses totals
51

Esdeveniments propis
70

107,7

506,9
150,3
Reserves

Col·laboracions externes
50,7
57

2017

Pressupostos / bossa de projectes
9,4

113

Miscel·lània
63,8
71,3

Despeses totals

780,4
13,1
Reserves
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Òrgans de govern
Assemblea. Màxim òrgan de govern que reuneix la totalitat de socis. Reunió anual al mes de juliol.

Junta directiva. Reunions quadrimestrals

Chelo Abarca
Amazon

José Adell Duacastella
Grupo Julià

Ramon Agenjo
Fundació Damm

Albert Agustí
Real Club de Tenis
Barcelona

Salvador Alemany
Abertis

María José Álvarez
Catalana Occidente

Bibiana Ballbè
TheCreativeNet

Oriol Barrachina
Cushman & Wakefield

Maite Barrera
Bluecap Management
Consulting

Pere Baulenas
Clear Channel

Eugènia Bieto
ESADE

Josep Lluís Bonet
Freixenet

Núria Cabutí
Penguin Random House

Jordi Camí
PRBB

Artur Carulla
Agrolimen

Aurora Catà
Amrop
Seeliger&Conde

Joaquim Coello
Enginyer Naval
President d'Honor

Luis Comas
SEAT

Luis Conde
Amrop
Seeliger&Conde

Agustí Cordón
Grupo Zeta

Josep Creuheras
Grupo Planeta

Emilio Cuatrecasas
Cuatrecasas
President d'Honor

Alfredo Eguiagaray
EY

Antoni Esteve
Esteve

Kim Faura
Telefónica

Ana Fernández
Vueling

Ignasi Ferrer
Ship2B

Mark Freeman
Institute for Integrated
Transitions

Susana Gallardo
Grupo Familiar
Gallardo

Carlos Godó
Grupo Godó

Michael Goldenberg
Value Retail

Ainhoa Grandes
Fundació MACBA

Pau Guardans
Único Hotels
Vicepresident

Helena Guardans
Sellbytel

Mateu Hernández
CEO

Fritz Hoderlein
Everis

David Madí
Applus

Isaac Marcet
PlayGround

Josep Martínez Vila
SABA

Ignacio Marull
Pwc

Andreu Mas-Colell
Barcelona Institute of
Science and Technology

Arturo Mas-Sardá
Port Aventura

Raimon Miret
Accenture

Tomás Muniesa
CaixaBank

Arnaldo Muñoz
Airbnb

Jaume Oliu
Banc Sabadell

Heribert Padrol
IplusF

Enric Picanyol
Cuatrecasas
Secretari

José María Piera
SCPF

Julia Prats
IESE

Marian Puig
Fundació Puig
President d'Honor

Maria Reig
Reig Capital Group
Presidenta d'Honor

Raimon Ripoll
Deloitte

Ricard Robles
Sónar

Gonzalo Rodés
ISP Inversiones y
Servicios Publicitarios
President

Josep Lluís Sanfeliu
Ysios Capital

Lluís Seguí
Miura Private Equity
Vicepresident

Joaquim Serra
Natura Bissé

Constantí Serrallonga
Fira de Barcelona

Cecilia Tham
MOB

Lluís Torner
ICFO

Ana Vallés
Sorigué

Oscar Vela
Áreas

Carles Ventura
Banc Sabadell

Miguel Vicente
Antai

Jordi William Carnes
Turisme de Barcelona
Convidat

Comissió Executiva. Reunions mensuals

Gonzalo Rodés
ISP Inversiones y
Servicios Publicitarios
President

Pau Guardans
Único Hotels
Vicepresident

Lluís Seguí
Miura Private Equity
Vicepresident

Mateu Hernández
CEO

Enric Picanyol
Cuatrecasas
Secretari

Maite Barrera
Bluecap Management
Consulting

Jordi Camí
PRBB

Luis Conde
Amrop Seeliger&Conde

Ignasi Ferrer
Ship2B

Michael Goldenberg
Value Retail

Ana Godó
Grupo Godó

Jaume Oliu
Banc Sabadell

Heribert Padrol
IplusF

José María Piera
SCPF

Josep Lluís Sanfeliu
Ysios Capital

Cecilia Tham
MOB

Lluís Torner
ICFO

Joaquim Coello
Naval Engineer

Emilio Cuatrecasas
Cuatrecasas

Marian Puig
Fundació Puig

Silvia Alsina
Román y Asociados

Mahala Alzamora
Mahala Comunicación
y RR.PP.

Paco Caro
Equipo Singular

Maria Cura
Llorente & Cuenca

Mateu Llinàs
Manifesta

Teresa Lloret
KREAB

Mercè Ribera
Atrevia

Roser Tiana
Interprofit

Mateu Hernández
CEO

Anna Casadellà
Director of Projects

Laura Díaz Roig
Director of
Communications

Anna Marquès
Corporate and
Member Relations
Director

Valeria Andrade
Project Manager

Serrat Font
Executive Assistant

Andreu Mas-Colell
Barcelona Institute of
Science and Technology

Presidents d’honor

Maria Reig
Reig Capital Group

Comitè de comunicació

Equip

Contacte: mateu.hernandez@barcelonaglobal.org
valeria.andrade@barcelonaglobal.org

anna.casadella@barcelonaglobal.org
serrat.font@barcelonaglobal.org

laura.diaz@barcelonaglobal.org

anna.marques@barcelonaglobal.org

Socis individuals protectors

Mahala Alzamora
Mahala Comunicaciones
y RR.PP.

Albert Calzada
Serra Machinery

Michael DeMarco
K&L Gates

Xavier Freixes
Tyrus Capital

Leila Hayat
Chaabi Bank

Amador Hernández
eDreams ODIGEO

Daniel Huguet
Vilma Luxury
Real Estate

Virginie Molinier
M&B Avocats

Christian
Stammkoetter
Danone

Cristina Ventura
Lane Crawford
Joyce Group

Notes

Notes

Socis corporatius protectors

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

Fem que passi!

