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Seu de Casa Àsia 

Seu social a Barcelona Centre Casa Àsia-Madrid 

El juliol del 2013, Casa Àsia es va 
traslladar a la seva nova seu social, 
situada al Pavelló de Sant Manuel, dins 
del Recinte Modernista de Sant Pau, que 
va ser declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO l’any 1997. 

Palacio Cañete 
Madrid 

El Centre Casa Àsia-Madrid es troba al 
Palacio Cañete, edifici del segle XVII 
ubicat al carrer Mayor, 69, prop de la 
Plaza de la Villa. 

Recinte Modernista de Sant Pau 
Barcelona 



Consorci 



Alt patronat i entitats col·laboradores 03 

Alt Patronat 

Entitats col·laboradores Proveïdors oficials 



Missió 04 

01	  

02	  

03	  

Millorar el coneixement 
sobre Àsia-Pacífic 

Impulsar els vincles entre 
les societats civils d’Àsia-
Pacífic i Espanya 

Facilitar els intercanvis en  
l’àmbit institucional, 
econòmic, social, cultural i 
educatiu 
 

Generar diàleg i les 
relacions interculturals 

Fomentar la cooperació en 
projectes d’interés comú 

04	  

05	  

Enfortir les relacions amb 
les ciutats, regions i països 
d’Àsia-Pacífic 

06	  



Àsia en xifres 

Creixement de l’Àsia en desenvolupament 

Creixement mundial del PIB El creixement 
de la Xina es 

moderarà fins a 

un 6,7%  
el 2017 

El creixement 
de l’Índia 

repuntarà fins a 

un  7,4%  
el 2017 

Àsia contribueix 
amb un 

60%  
al creixement 

mundial Els mercats 
asiàtics 

mantenen alts 
nivells de 

creixement 
econòmic i 

consum intern 

El creixement 
d’ASEAN és del 

4,8% 
el 2017 

2015 2016f 2017f 2018f 

 Àsia Central 3.1 2.1 3.1 3.5 

  Kazakhstan 1.2 1 2.4 2.2 

 Àsia Oriental 6.1 6 5.8 5.6 

  Xina 6.9 6.7 6.5 6.2 
  Hong Kong, Xina 2.4 1.9 2 2.1 
  Corea 2.6 2.7 2.5 2.7 
  Taipei, Xina 0.7 1.5 1.8 2.2 

2015 2016 2017f 2018f 

Sud d’Àsia 7.2 6.7 7 7.2 
  Índia 7.9 7.1 7.4 7.6 
 Sud-est Asiàtic 4.6 4.7 4.8 5 
  Indonèsia 4.9 5 5.1 5.3 
  Malàisia 5 4.2 4.4 4.6 
  Les Filipines 5.9 6.8 6.4 6.6 
 Singapur 1.9 2 2.2 2.3 
 Tailàndia 2.9 3.2 3.5 3.6 
 Vietnam 6.7 6.2 6.5 6.7 Font: ADO – Asian Development Outlook 2017 

05 

Font: ADO (Asian Development Outlook 2017) i FMI 



H Context 
Projecció exterior dels valors país i millora de la influència i la 
reputació. Importància de la comunicació. 
 

Diplomàcia 2.0. Apropar la política exterior al ciutadà. Comunicació entre la ciutadania 
i diplomàtics, polítics, periodistes, funcionaris, ambaixades i institucions de l’àmbit de 
les relacions internacionals i particulars interessats en l’acció exterior. 

Diplomàcia pública 

Trobades de diplomàcia 
econòmica asiàtica amb la 
participació d’ambaixadors 

espanyols  a l’Àsia 

Presentació de la nova 
estratègia en matèria 

econòmica del govern indi: 
“Make in India” 

Premi del Ministeri d’Afers 
Exteriors del Japó a Casa 

Àsia per la ingent tasca que 
ha dut a terme durant 15 

anys  
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VIII Tribuna Espanya-
Filipines, celebrada a 
Davao del 25 al 27 de 

novembre de 2016 

XI Tribuna Espanya-Corea 
celebrada a Seül del 14 al 

16 de juny de 2017 



Diplomàcia pública 

Tribuna Espanya-Corea  Tribuna Espanya-Filipines Tribuna Espanya-Índia 

Fòrum de Diàleg i Cooperació per potenciar les relacions bilaterals 

Col·laboració amb 

Convenis amb institucions asiàtiques i sobre Àsia 
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Al servei dels membres del Consorci Casa Àsia: 



Partners 
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¤	  
Farabi Foundation 

México	  

Singapur	  

Filipinas	  

Australia	  

Japón	  
Corea	  del	  Sur	  

Chile	  

Estados	  Unidos	  

Malasia	  

India	  

Irán	  

Kazajstán	  

China	  

Participació en 
programes 

internacionals 
relacionats 
amb Àsia. 

Àmplia xarxa 
de contactes 

en el 
continent 
asiàtic. 

Casa Àsia ha 
signat més 

de 100 
convenis 

amb 
institucions 

d’Àsia-
Pacífic. 

Bangladesh	  

Nueva	  Zelanda	  

Hong	  Kong	  

Tailandia	  

ArgenGna	  

Perú	   PonGficia	  Universidade	  	  
Catolica	  de	  Sao	  Paulo	  

Brasil	  

Universidad	  Nacional	  de	  	  
Tres	  de	  Febrero	  

Kirguistán	  

Kazakh Film Studios 

Uzbekistán	  
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Àsia	  ha	  
contribuït	  amb	  

un	  75%	  al	  
creixement	  urbà	  
global	  als	  darrers	  

20	  anys	   El	  75%	  
corresponen	  

a	  Àsia 

159	  ciutats	  del	  
món	  compten	  
amb	  més	  d’1	  

milió	  
d’habitants 

Programa International Urban Cooperation  

Cooperació internacional urbana 

Trobada amb ciutats xineses del programa IUC-Asia a la fira Smart City Expo World Congress Jornada de treball de ciutats sostenibles 
d’Indonèsia, Vietnam, Sud-Àfrica i de la UE 

Programa World Cities 

Casa Asia participa des de l’any 2015 en aquest 
programa de la UE dirigit a la cooperació internacional 
de ciutats europees amb ciutats asiàtiques, a través 
de la Direcció General de Política Regional i Urbana 
(DG REGIO)  l’objectiu de la qual és contribuir a 
l’intercanvi de bones pràctiques, experiències d’èxit i 
compartir avanços científics i tecnològics en la 
matèria. 
 
S’han organitzat sessions de treball entre les 
delegacions de ciutats asiàtiques de la Xina, 
Indonèsia i Corea del Sud amb representats locals que 
han tingut lloc a Barcelona i a Busan. 

Casa Àsia participa des de l’any 2017 en aquest 
programa també de la UE dedicat a potenciar la 
cooperació urbana amb Àsia en temes vinculats amb 
la innovació en la gestió de ciutats i el 
desenvolupament sostenible (conservació de la 
biodiversitat, eficiència energètica, ús d’energies 
renovables, mobilitat urbana sostenible, etc.). 
  
S’ha celebrat una trobada amb representants de 
ciutats xineses de Xinzheng, Shantou i de la 
provincial de Guangdong en el marc de l’Smart City 
Expo World Congress 2017 (SCEWC). 

Sessió de treball sobre ciutats a Busan 
(Corea) 



Asia Innova 

ASIAINNOVA
CONNECTING SMART CITIES BETWEEN ASIA AND EUROPE

MADRID, 21-22 NOVEMBER 2017

ASIAINNOVA
CONNECTING SMART CITIES BETWEEN ASIA AND EUROPE

MADRID, 21-22 NOVEMBER 2017

Programa de Casa Àsia relacionat amb la innovació i la 
cooperació tecnològica. En la darrera edició, celebrada al 2017 a 
València, Madrid i Barcelona, s’ha centrat a analitzar les 
possibilitats de cooperació internacional en matèria d’urbanisme I 
sostenibilitat entre ciutats europees I asiàtiques, així com 
compartir propostes I solucions als reptes comuns. 

1 Simposi Asia Innova Madrid 2 3 Jornada Asia Innova València Sessió de treball Asia Innova 
Barcelona 
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1 Jornada professional sobre turisme 
asiàtic a Espanya (FITUR) 

2 Formació sobre protocol 
d’atenció al turista asiàtic 

3 4rt Congrés Internacional 
sobre Turisme Asiàtic (CITA) 

11 

Nombre de turistes a Espanya 
2 milions 

de turistes 
asiàtics a 
Espanya 

Font: IET-Frontur i INE 

Turisme asiàtic 
La propagació global del turisme 
als països industrialitzats ha 
generat beneficis econòmics: 

PIB mundial 10% 
Llocs de treball 1/11 
Exportacions mundials 6% 
Exportacions de serveis 30% 

357.000 

77.000 96.000 
61.000 

374.000 

253.000 

110.000 
70.000 

475.000 

289.000 

167.000 

67.000 

601.000	  

399.000	  

311.000	  

84.000	  

473.553	  

374.295	  
341.104	  

97.033	  

Japó Xina Corea del 
Sud 

Índia 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 



Àsia per a PIMES i emprenedors 12 

Licitacions i 
projectes a l’Àsia:  
Infraestructures 

dures i toves 

Zona econòmica 
ASEAN,  

Nova Ruta de la 
Seda,  

Make in India, 
... 

Transport 
internacional i 

logístic 

Com aprofitar el 
boom de  

l’“e-commerce”  

Urbanisme 
sostenible i 
economia en 

desenvolupament 

…i una atenció especial a les PIMES: 

Trobades empresarials 

Informació sobre la realitat  
macroeconòmica d’Àsia 

•  Cimera d’economia i negocis amb la Xina 
•  Oportunitats de negoci per a l‘empresa espanyola a l’Iran 
•  ASEAN Day 
•  Hong Kong com a plataforma d’accés als mercats asiàtics 

•  Presentació de l’informe de l’ADB: “ADO 2016” 
•  Presentació de l’informe sobre la presència empresarial espanyola al 

sud-est asiàtic 
•  Conferència: “La Xina, canvi de rumb”, J.F. Huchet a l’ESCI 
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Casa Àsia ofereix un ampli ventall de cursos a 
mida per tal que les empreses que vulguin abordar 
els principals mercats asiàtics tinguin majors 
posibilitats d’èxit. 

Formació in-house per a empreses i professionals 

…i d’altres 

Doing Business 

Cross-Cultural Business 

Internacionalització de 
les PYMES 

Hospitalitat i protocol 
per a turistes asiàtics 

Tallers de capacitació empresarial: Hem realitzat cursos a mida per a: 



Interculturalitat i participació diversa 

La	  societat	  del	  

segle	  XXI	  és	  

culturalment	  

diversa	  i	  plural	  

En	   conseqüència,	   les	   ciutats	   s’enfronten	   a	  
nous	  reptes	  com	  la	  parGcipació	  diversa	  per	  
a	   la	   cohesió	   social	   i	   el	   desenvolupament	  
sostenible	  

Es	  clau	  visibilitzar	  la	  
diversitat	  

cultural	  com	  un	  valor	  posiGu	  i	  

l’aportació	  de	  person
es	  

d’origen	  divers	  a	  l’ec
onomia,	  

la	  societat	  i	  la	  cultura
	  

•  Lluitar contra els prejudicis i estereotips per a millorar la cohesió social 
•  Reconèixer  i visibilitzar la diversitat cultural com un valor positiu 
•  Promoure la participació de les personas d’origen asiàtic a l’espai públic 

•  Treballar en xarxa amb entitats públiques i privades 
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Projectes interculturals 1 
•  Barcelona Coral Asia 
•  BabelÀsia: 3 aules, 3 barris – Aula Xina, Aula Japó, Aula Hindi/Urdu 
•  Teatre Fòrum i debat intercultural per a joves 

Diversitat a través de les arts escèniques i la música  2 
•  Llegenda viva del kathak Pandit Birju Maharaj 
•  Actuació Djuki Mala d‘Austràlia 
•  Concert “Orquesta de flautes: Tokio-Barcelona” 

Debats #AsiaBCN 3 
•  Taula rodona “Dones asiàtiques a Barcelona: emprenedoria i transformació 

social a l’International Community Day” 
•  Trobada amb les comunitats de Bangla Desh a Barcelona 
•  Veus des de l’Afganistan: Presentació del llibre de Nadia Ghulam 

Celebracions i tradicions asiàtiques a la ciutat 4 
•  Celebració de l’Any Nou Xinès  
•  Songkran Festival-Tailàndia 
•  Norouz, Any Nou Persa 

•  Festival dels colors, Holi 
•  Any Nou Bengalí 
•  Festival japonès Matsuri BCN 

15 Interculturalitat i participació diversa 



Educació i formació 

H Context 
Contribuir a la formació de joves en disciplines i llengües asiàtiques ha sigut un dels propòsits de Casa Àsia des dels seus inicis, a més de donar suport a la regularització 
dels estudis asiàtics a Espanya davant l’ascens d’Àsia, avui un dels actors principals al món global. 
 

Reunió d’Estudis Asiàtics 
 

Jornada Hispano-Asiàtica 
 

Convenis amb universitats 
 

Cursos i tallers 
 

Casa Àsia, centre formador 
 

Trobada anual amb el món 
universitari vinculat amb Àsia. 
Anàlisi de l’estat actual de la 

qüestió 
 

Trobada coorganitzada amb la 
Fundació Tripartita per a la 

Formació en l’Ocupació 
 

Signatura de convenis de 
col·laboració amb la Universitat 

de Kobe i la Ramon Llull 

Formació en llengües, cultures i 
societats asiàtiques, arts 
plàstiques d’Àsia-Pacífic, 

meditació i benestar personal 
 

Casa Àsia com a centre 
formador: amb una mitjana de 
60 estudiants en pràctiques 

cada any des del 2004 
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Escola de Bambú 

L’Escola	  de	  Bambú	  és	  el	  projecte	  d‘educació	  intercultural	  de	  Casa	  Àsia	  que	  té	  com	  objecGu	  apropar	  el	  conGnent	  asiàGc	  i	  la	  regió	  del	  Pacífic	  a	  l’alumnat	  d’educació	  
infanGl,	  primària,	  secundària,	  educació	  especial,	  educació	  d’adults	  i	  educació	  no	  formal.	  

Poemes que ens apropen 
Projecte basat en l’intercanvi de poemes en diverses llengües 
entre estudiants i comerços a dos barris de Barcelona: Sant 
Antoni i l’Eixample Dret (Av. Gaudí). 

Rutes Àsia a Barcelona 
Rutes culturals per conèixer la història de la immigració asiàtica 
a Barcelona i la vida a la ciutat dels col·lectius d’origen asiàtic.  
En col·laboració amb CultRuta. 

Aprenem. Famílies en xarxa 
Classes de castellà, català i informàtica bàsica en parelles: un 
estudiant de secundària i una persona adulta amb qui 
comparteixi llengua d’origen. En colaboració amb l’ONG 
canadenca Youth Empowering Parents (YEP). 

Contes per llegir, contes per crear 

Poesia d’aigua, tinta i sorra 

Orient amb les mans 

Creació de contes amb format d’origen asiàtic per fomentar la 
lectura i escriptura creativa i apropar la literatura infantil de 
diversos països asiàtics a les escoles. 

Projecte conjunt amb la Fundació Antoni Tàpies que apropa als 
participants a la pràctica de haikus I sumi-e en el pensament zen 
que va inspirar part de l’obra de l’artista. 

Projecte educatiu per promoure les arts populars de les cultures 
d’Austràlia, Índia, Xina, Japó, Iran i Filipines a través de treballs 
manuals i manifestacions artístiques populars com  teixits, 
pintura, dansa, etc. 
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Política i Societat 

El s.XXI ha produït un 
desplaçament de l’eix 

de poder econòmic, 
polític, militar i cultural 

de l’Atlàntic cap al 
Pacífic.  

Hi ha una pèrdua del 
pes d’Europa davant  
de nous actors: Xina, 

Japó, Índia i el  
Sud-est Asiàtic 

Augment de l’interès 
pels reptes i els canvis 

polítics i socials a la 
regió Àsia-Pacífic 

Casa Àsia dóna 
resposta a través de 
l’análisi i el debat de 

l’actualitat geopolítica: 
pau, justícia global, 
desenvolupament, 

cooperació, gènere… 

H Context 
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Conferències i seminaris 

Trobades i jornades 

Un món en transformació: una 
visió des de la Xina 

 

Eleccions a l’Iran: ha arribat  
el moment del canvi? 

 

Bhagavad Gita, edició de 
Juan Arnau 

 

Conferència del supervivient 
del tsunami Teiichi Sato 

 

19 Política i Societat 

Literatura sud-coreana:  
Hwang Sok-Yong 

Fòrum Europeu sobre el Model 
de Desenvolupament Xinès 

 

Els desafiaments a la 
seguretat a l’Àsia Meridional 

 

Jornada sobre envelliment 
saludable al Japó i Espanya 

 

Seminari sobre Justícia 
Transicional a Àsia 

Trobada de think tanks sobre el paper 
d’Espanya a la nova Ruta de la Seda 

 

La fractura de gènere al 
Japó i a Espanya 



Heizo Takenaka 

Raja Mohan 

Muhammad Yunus Taleb Rifai 

Sam Pitroda Rajendra Pachauri Som Mittal C. C. Chan 

Ponents destacats 20 

Sunitha Raju 

Zhuang Juzhong Kopkarn 
Wattanavrangkul 

Harinder S. Kohli 

Haruki Murakami Salman Rushdie 

Gao Xinjian 

Kenzaburo Oé Mo Yan 

Shirin	  Ebadi	  



Cultura La cultura es 
presenta com a 

motor dinamitzador 
de la societat i de 

creació de riquesa i 
ocupació 

Les cultures asiàtiques 
en la seva diversitat 

segueixen sent 
desconegudes per a gran 
part de la ciutadania i, al 
mateix temps, desperten 

un enorme interès 

Les empreses culturals 
proliferen i molts dels sectors 
industrials culturals (cinema, 

música, videojocs, món 
editorial, etc.) estan liderats per 

empreses i creadors asiàtics 
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Cultura 

02 

03 

04 

05 

Programa acadèmic 

Programa arts visuals 

Altres formats i projectes 

Col·laboracions: Casa Àsia a… 

01 

Programa expositiu 
•  Exposició “Un jardí japonès” a  Madrid i Segovia 
•  Exposició “Is that beauty?” de Cody Choi a Corea 
•  Casa Àsia a l’ Art Basel de Hong Kong  

•  Trobada amb  Masood Kalili, diplomàtic i escriptor 
•  Conferència: “La cuina dels temples budistes i gastronomia japonesa” 
•  Conferència: “El maki-e en el lacat urushi” 
•  Trobada a Casa Àsia de la RdM: Revista de Museología 

•  Cicles de cinema asiàtic: Xina, Kazakhstan, Austràlia, Índia, Corea, Iran…  

•  Setmana cultural del Japó patrocinada per la Fundació Caja Canarias 
•  “La filosofia japonesa als seus textos” – Llibre de James W. Heisig 
•  Concert del duet japonès Ajarria 

•  La Noche de los Teatros a Madrid 
•  La Noche de los Libros a Madrid 
•  Saló del Còmic a Barcelona 

•  LOOP  
•  Saló del Manga 
•  Saló del Cinema 
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•  Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN) 



Arts visuals 23 

Programació permanent de cinema asiàtic 
 
Casa Àsia ofereix cinema asiàtic cada setmana i durant tot 
l’any a través de cicles temàtics als Cinemes Girona de 
Barcelona i a la Filmoteca Española (Cines Doré) de Madrid. 

Asian Film Festival. Barcelona 
(AFFBCN) 

Certamen anual que presenta el cinema d’Àsia i el 
Pacífic més recent fora dels circuits comercials. Les 
pel·lícules abracen un ampli espectre de gèneres i 
mostren un retrat de la diversitat de les societats 
asiàtiques contemporànies.  
 
S’atorguen els premis a: millor pel·lícula, millor 
director i millor guió tant en la secció oficial a 
concurs com en la de Panorama, així com el premi 
del Públic I un premi honorífic. 



Mediateca 

Espai de trobada multifuncional Assesorament i difusió de continguts 

13.500 
usuaris 

inscrits des 
del 2003 

150 m2
 

16 punts de 
lectura i  
4 punts 

multimèdia 

Centre de documentació multimèdia sobre la 
zona Àsia-Pacífic, atenció al ciutadà i 

formació continua, entre d’altres serveis. 

23.500 
títols 

(libres, CD, 
DVD) 

600 
Referències  

de fonts  
d’informació 

especialitzades 
Els  serveis diaris que ofereix la Mediateca i  

InfoAsia tenen com objectiu apropar i 
fomentar el patrimoni documental de Casa 

Àsia, el material editat I l’arxiu. 

Bibliografies 

Préstecs 
col·lectius 

A escoles 
(Biblioteca  Aula) i 

Hospitals 
(Biblioteca de 

Pacients) 

Rutes 
asiàtiques 

musicals , 
literàries i 
cinema de 

Japó, India,i 
Xina 

Guies 
temàtiques 



Mediateca 

Creació de centres d’interès sobre Àsia Patrimoni documental de Casa Àsia 

Amb l’objectiu de difondre continguts sobre 
Àsia-Pacífic, Casa Àsia col·labora amb 

diverses institucions per facilitar la consulta, 
la difusió i l’ús entre els usuaris però també 
la preservació de la col·lecció patrimonial de 

Casa Àsia. 

1.000 
títols 

a l’Escola 
Superior de 
Música de 
Barcelona 

Actualment Casa Àsia té un fons de 23.500 
títols, entre llibres, DVD i CD de música, que 

forma part de la Xarxa de Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat, amb la 
col·lecció més genuïna: la del musicoleg 

francès Alain Danielou. 

Fons Alain Danielou:  
50 hores de música 

tradicional enregistrades entre 
1950 i 1970 a l’Índia, 

Afganistan, Iran o Tailàndia. 

1.000 
títols 

a la 
Filmoteca 
Espanyola 

800 
títols 

a les 
Biblioteques 
de Barcelona 

2.000 
títols 

a la 
Universitat 

Complutense 
de Madrid 
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Comunicació 

El departament de Comunicació de Casa Àsia dóna visibilitat als programes i les activitats que duu a terme la institució als mitjans de comunicació i a través de les seves 
plataformes digitals (pàgina web, butlletins i xarxes  sociales). També té com objectiu posicionar Casa Àsia davant la societat i els mitjans de comunicació com  a institució 
de referència sobre Àsia-Pacífic i projectar-ne una bona imatge pública. 
 

Casa Àsia va organtizar juntament amb la 
Fundació Asia-Europa (ASEF) i el MAEC el 
seminari internacional “Asia Europe Media 
Connectivity: Collaborating on Digital 
Journalism” que va reunir l’octubre del 
2016 a Madrid a periodistes i editors 
d’ambdós continents. 

#ASIABCN, la mirada asàtica de la 
Barcelona actual, és un webdoc 
interactiu ideat i produït per Casa Àsia per 
tal de promoure el coneixement mutu i 
fomentar la diversitat intercultural de 
Barcelona. Inclou entrevistes a 15 
persones d’origen asiàtic. S’acompanya 
d’una exposició que ha itinerat per 
diversos centres de la ciutat. 
 

Casa Àsia forma part de la xarxa de 
cases de diplomàcia pública que compta 
amb un portal web (www.reddecasas.es) 
que informa de la programació més 
destacada de cadascun dels centres que 
la integren. A més a més, Casa Àsia 
participa periòdicament al bloc Red de 
Casas del diari El País i ael programa “El 
mundo desde las casas” de Radio 5 
(RNE). 
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Seminari de periodistes  
d’Àsia-Europa 

Documental interactiu 
#ASIABCN  

Espais permanents  
en premsa I ràdio 

Taula rodona sobre Corea 
del Norte amb periodistes 

El Dr. Cheong Seong-Chang, analista 
del Sejong Insitute de Corea del Sud, 
un dels millors think tanks del país, va 
participar a Casa Àsia a una taula 
rodona per analitzar la situació 
geopolítica actual a la península de 
Corea. 
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Multimedia 

Casa Àsia envia setmanalment 
per correu electrònic 2 butlletins 

digitals que reben més de 
14.000 subscriptors: un sobre 

actualitat econòmica d’ Àsia-
Pacífic i un altre sobre l’agenda 

d’activitats de la institució. 

www 

S’entrevista a conferenciants i 
personalitats il·lustres que visiten 

la nostra seu i s’elaboren 
reportatges de les activitats més 

destacades, per a la seva 
publicació a la pàgina web, canal 

de YouTube i distribució a 
televisions.  

c 

Casa Àsia ha aparegut en els 
principals mitjans de 

comunicació (premsa, ràdio, 
TV i Internet), amb una 

mitjana de 1.300 impactes 
l’any, i actua com a font 

d’informació per a periodistes. 

El web de Casa Àsia 
www.casaasia.es i 
www.casaasia.cat 

és actualment un referent 
mundial de continguts en llengua 
castellana i catalana sobre Àsia-

Pacífic amb més de 120.000 
visites mensuals. 

Multimedia 
 

Mitjans de comunicació 
 

Pàgina web Butlletins digitals 
 

Multimèdia 
 



f
Facebook 

t
Twitter 

l
LinkedIn 

y
Youtube 

36.000 
Seguidors 

23.000 
Seguidors 

4.900 
Membres 

Flickr 
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Spotify 

198.000 
Reproduccions de 

vídeos 
290.000 
Visualitzacions 

de fotos 

1.100 
Seguidors 

60.000 
seguidors a les 
nostres xarxes 

socials 

+ 




