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01. Portals d’ocupació
especialitzats 
Allotjament i restauració: 

A fuego lento
https://www.afuegolento.com/bolsa-empleo/
Portal de recerca de feina especialitzat en el món de la 
gastronomia, amb vacants professionals a cuina, sala o barra. 

Gastroempleo
https://www.gastroempleo.com/ofertas/
Compta amb ofertes del món gastronòmic a Espanya, 
majoritàriament de cuiners/es i cambrers/es a restaurants, 
escoles i hotels.

Hosteleo
https://hosteleo.com/es/
Espai web dirigit a professionals del turisme i l’hostaleria en 
l’àmbit estatal. Les cerques de feina es poden filtrar segons 
àmbit de l’empresa. També inclou esdeveniments.

Hosteltur
https://www.hosteltur.com/ofertas-empleo
S’hi poden trobar ofertes laborals relacionades amb el subsector 
turístic a escala estatal.

HotelCareer
https://www.hotelcareer.com/
Cercador en anglès que inclou oportunitats professionals del 
món de l’hoteleria, la restauració i els serveis turístics a escala 
global.

Turijobs
https://www.turijobs.com/
Disposa d’ofertes de treball específiques del sector turístic, 
amb la possibilitat de filtrar la cerca per província.

Comerç: 

Beauty Market
https://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.
php?seccion=11
A través de l’enllaç es poden consultar dues seccions amb 
ofertes de feina d’estètica i perruqueria.

Comercial - Jobs
https://www.comercial-jobs.com/
Portal de recerca de feina del subsector comercial que posa en 
contacte empreses i professionals. Està impulsat pels col·legis 
oficials d’agents comercials, així que les persones no col·legiades 
només poden inscriure’s a un màxim de dues ofertes.

SABIES QUE...

Els portals d’ocupació 
especialitzats aglutinen 
ofertes d’una professió o 
sector concret. Són una 
eina útil tant per a les 
empreses, que necessiten 
captar talent cada cop 
més especialitzat, com 
per a les persones que 
busquen feina i volen 
trobar ofertes centrades 
en el seu àmbit d’interès.  
Sovint presenten un 
nombre reduït d’ofertes, 
però més alineades amb 
el teu perfil professional i 
amb menys competència.

RECORDA!

També trobaràs ofertes 
específiques als portals 
genèrics o al cercador 
web filtrant amb les 
paraules clau “retail”, 
“atenció al públic”, “cuina”, 
“perruqueria”  “estètica”, 
“turisme”, “esdeveniments” 
o d’altres relacionades 
amb la teva ocupació.

FEM FOCUS

El 2021 el turisme 
representava el 12% del 
PIB a Catalunya, al voltant 
de 30.000 M€, i gairebé 
el 14 % de l’ocupació. El 
mateix any,  el comerç va 
suposar prop del 7% del 
PIB català, amb gairebé 
230.000 treballadors/es.
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Farmacias Jobs
https://farmacias.jobs/
Oportunitats professionals associades a la farmàcia i indústria farmacèutica. Un cop seleccionat un 
dels dos àmbits, s’accedeix a un cercador amb ofertes de feina específiques.

Fashion Jobs
https://es.fashionjobs.com/#r
Web especialitzat per a professionals de la moda i la bellesa. Les ofertes de feina es poden filtrar per 
categoria, comunitat autònoma o paraula clau.

Fashion United
https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
Cercador d’ofertes nacionals i internacionals especialitzat en el món de la moda. Un cop al web, es pot 
seleccionar l’àrea de negoci en la qual es desitja fer la cerca.

Gremi de Peixaters de Barcelona - Borsa de treball
https://gremipeixaters.cat/serveis/borsa-de-treball/
Disposa d’una borsa de treball oberta al públic amb oportunitats de feina per a peixaters/eres.

Tatuajes online
https://tatuajesonline.es/bolsa-de-trabajo/
Borsa de treball amb ofertes de treball de l’àmbit dels tatuatges i l’art corporal.

Trabajo de Peluquería
https://trabajodepeluqueria.es/portal-empleo-peluquerias/?v=3b0903ff8db1
Portal dirigit a professionals del món de la perruqueria. Compta amb un espai de “consells” per a 
trobar feina.

Experiència turística: 

Animajobs
https://www.animajobs.es/
Adreçat a perfils d’animadors/es, ofereix, majoritàriament, vacants de serveis d’animació i oci a 
hotels. Es pot accedir a ofertes de treball i cursos en línia.

Cercador d’Informació i Documentació Oficials - CIDO
https://cido.diba.cat/oposicions
En aquest cercador de la Diputació de Barcelona, es poden consultar ofertes vinculades al sector 
públic de posicions com tècnic/a municipal de turisme, tècnic/a de punt d’informació o agent 
d’ocupació i desenvolupament local, filtrant per les paraules clau “turisme”, “desenvolupament local” 
o “informació”, entre d’altres.

Event Planner Spain
https://www.eventplannerspain.com/ofertas-de-trabajo
Oportunitats de feina relacionades amb el món dels esdeveniments, les conferències i d’altres 
celebracions.

Eventoplus
https://www.eventoplus.com/eventojobs/
Recurs especialitzat en la producció i l’organització d’esdeveniments, en el qual es poden trobar 
ofertes relacionades amb aquest àmbit.
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02. Empreses de selecció i 
intermediàries
Addeco - Hostaleria i Turisme, Comercial i vendes i Atenció al 
client
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/cat-hosteler 
%C3%ADa-turismo
Empresa de selecció de personal generalista que disposa de 
diversos filtres d’àrea professional, que es poden utilitzar en el 
seu cercador d’ofertes.

Luxe Talent
https://www.luxetalent.es/category/ofertas-empleo/
Agència de contractació de talent que treballa específicament 
en el sector del retail (comerç al detall).

Michael Page - Retail, Comercial i Turisme i Hostaleria
https://www.michaelpage.es/jobs/retail
Aquesta empresa de headhunting disposa de diversos filtres 
d’àrea professional, que es poden utilitzar en el seu cercador.

Prous Consulting
http://www.prousconsulting.com/envia-tu-cv/
Consultora de selecció de l’àmbit de l’hostaleria. Un cop al web, 
es pot enviar el c.v. per a formar part de la seva base de dades.

Randstad - Digital i comerç electrònic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/ 
e-digital-y-ecommerce/
Agència headhunter que disposa d’un apartat d’ofertes de feina 
relacionades, principalment, amb el comerç digital i les TIC.

Sales Hunters
http://app.saleshunters.com/buscador/ofertas-candidato
Empresa especialitzada en la contractació en àrees comercials 
i punts de venda. A través de l’enllaç es poden consultar ofertes 
de feina arreu d’Espanya.

Tecnoempleo
h t t p s : //w w w.te c n o e m p l e o.c o m / b u s q u e d a - e m p l e o.
php?pr=,240,&es=,8,#buscador-ofertas-ini
Cercador d’ofertes de feina del món de la tecnologia i la 
informàtica, que permet categoritzar-les en dos àmbits 
funcionals: suport tècnic i àrea comercial. També permet filtrar 
les oportunitats per formació mínima requerida.

Workhotel
http://www.workhotel.es/?page_id=17
Organització de headhunting orientada al món de l’hostaleria i 
el turisme. A través de l’enllaç, es pot completar un formulari i 
enviar les dades requerides.

SABIES QUE...

L’objectiu d’aquestes 
empreses és seleccionar a 
una persona candidata per 
cobrir un determinat lloc de 
treball de l’empresa client. 
Així, les empreses de treball 
temporal, headhunters o 
empreses de serveis són 
un canal clau per accedir 
a determinades ofertes 
i empreses del sector. 
A més, gestionen múltiples 
vacants al mateix temps, 
de manera que quan 
apliquis a aquestes 
empreses optaràs a ofertes 
de diferents clients.

RECORDA!

El sector compta amb una 
bona presència d’empreses 
intermediàries, sobretot 
pel que fa a la selecció de 
cambrers/es i cuiners/
es, personal d’hotels i 
perfils del comerç al detall. 
Registra-t’hi i accedeix 
a ofertes del sector.

FEM FOCUS

Els perfils professionals 
amb més demanda 
del sector són el/la 
gestor/a en e-commerce, 
el/la responsable 
d’esdeveniments, el/la 
cuiner/a, el/la governant/a 
de pisos, el/la perruquer/a 
i l’especialista en estètica.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESES

Allotjament:

Barceló Grupo
https://www.barcelogrupo.com/plazas-vacantes/
Empresa que gestiona diversos hotels a escala estatal i 
internacional. A través de l’enllaç es poden consultar les vacants 
disponibles.

Catalonia Hotels & Resorts
https://www.cataloniahotels.com/ca/treballa-amb-nosaltres
Cadena d’hotels amb presència a Espanya, Portugal, Alemanya, 
Bèlgica i República Dominicana. Es poden consultar els 
programes disponibles per a joves graduats/des o enviar-hi la 
candidatura.

Condes Hotels Barcelona
https://www.condeshotels.com/ca/jobs/
Aquest grup d’hotels, restaurants, terrasses i bars a Barcelona 
disposa d’un espai al seu web on es poden consultar les vacants 
disponibles.

H10 Hotels
https://www.h10hotels.com/es/compania/trabaja-con-
nosotros
El web d’aquest grup d’hotels amb presència nacional i 
internacional permet consultar les ofertes de feina disponibles 
o bé enviar l’autocandidatura.

Hotusa
https://career2.successfactors.eu/career?career_company 
=hotelestur
Poden cercar-se vacants professionals filtrant per paraules 
clau o localització.

Marriot Careers
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs?page=1
Grup hoteler internacional que disposa d’un apartat al web on 
es poden cercar ofertes de feina arreu del món.

Meliá Hotels International
https://careers.melia.com/?locale=es_ES
Empresa hotelera internacional que disposa, al seu web, d’un 
cercador d’ofertes de feina que permet filtrar per paraula clau 
o localització.

NH Hoteles
https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Cadena hotelera d’àmbit estatal i internacional amb una borsa 
de treball que permet filtrar segons posició, país o tipus d’oferta.

SABIES QUE...

Presentar la teva 
candidatura a una empresa, 
sense que aquesta hagi 
publicat cap oferta, és una 
bona manera d’avançar-te 
a les demandes de personal 
i mostrar el teu interès per 
formar part del seu equip. 
Per aconseguir-ho, 
caldrà fer una bona 
autocandidatura: 
acompanya el c. v. 
amb carta i porta un 
seguiment del procés. 
Els resultats no són 
immediats, però optaràs 
a ofertes que encara no 
estan publicades i reduiràs 
al mínim la competència.

RECORDA!

Els idiomes són 
imprescindibles en els 
àmbits del comerç i el 
turisme orientats a la 
clientela internacional. 
A Barcelona, els més 
demandats són l’anglès, 
l’alemany i el xinès. Si 
domines aquests o altres 
idiomes, destaca-ho al c.v.!

FEM FOCUS

El concepte d’economia 
del visitant proposa un 
model turístic en què 
la persona visitant es 
tracta com un/a resident 
de curta durada, sota 
criteris de sostenibilitat, 
equitat i inclusió.



7
Comerç i Turisme
Recursos per a la recerca de feina

Restauració:

AN Grup
https://angrup.com/ca/treballa-amb-nosaltres/
Cadena amb restaurants a Barcelona i Madrid. Es pot enviar la candidatura a l’adreça de correu de 
contacte.

Andilana
https://andilana.com/ca/feina/
Empresa de restauració que compta amb diversos hotels i restaurants a Barcelona, Girona, Madrid i 
altres ciutats d’Espanya.

Cacheiro Restaurants
https://cacheirorestaurants.com/trabaja-con-nosotros/
Grup empresarial que ofereix diverses propostes gastronòmiques a la ciutat de Barcelona. A través de 
l’enllaç s’accedeix a les ofertes disponibles.

Compass Group
https://compassgroup.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
Empresa internacional especialitzada en restauració col·lectiva i serveis auxiliars. Es poden filtrar les 
ofertes a Espanya per posició i localització.

Eat Out - Grupo Ibersol
http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
Grup empresarial que reuneix una gran diversitat d’establiments de restauració, com Pans&Company, 
Ribs, Santamaría, Frescco o Travel. Des del web es poden consultar les oportunitats professionals del 
grup o enviar la candidatura.

Grupo Sagardi
https://gruposagardi.com/unete-al-equipo/
Cadena de restaurants i tavernes que disposa de diferents establiments a Barcelona i a altres ciutats 
d’Espanya.

Grupo Tragaluz
https://grupotragaluz.com/trabaja-con-nosotros/
Cadena de restaurants de la ciutat de Barcelona. A través de l’enllaç es pot omplir el formulari per a 
sol·licitar feina.

Comerç - Alimentació:

Alcampo
https://www.alcampocorporativo.es/trabaja-con-nosotros/
Cadena d’hipermercats d’àmbit nacional. Al seu web es poden consultar les vacants disponibles i 
enviar el c.v.

Bon Preu
https://treballaambnosaltres.bonpreuesclat.cat/
Grup d’hipermercats i supermercats. A l’enllaç es poden consultar les seves oportunitats professionals.

Bopan
https://www.bopan.cat/ca/content/33-treballa-amb-nosaltres
Fleca artesana que disposa de diversos establiments a la ciutat de Barcelona.
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Caprabo
https://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/
Empresa de distribució de productes alimentaris a Catalunya. A través de l’enllaç s’accedeix a la 
secció per a formar part del seu equip de treball.

Condis
https://empleo.condis.es/
Cadena de supermercats amb presència a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. 

Consum
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/vacantes
Cooperativa valenciana que disposa d’un apartat on es poden consultar les ofertes de feina per als 
seus supermercats o enviar la candidatura.

DIA
https://tutienda.dia.es/empleo
Accés a les oportunitats professionals de la cadena de supermercats DIA (Distribuidora Internacional 
de Alimentación).

Eroski
https://www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/
Empresa membre de la corporació Mondragón. A través de l’enllaç es poden consultar les vacants o 
enviar el c.v.  

Keisy
https://www.keisy.es/treball/
Cadena de supermercats a Barcelona. Al seu web s’informa de com unir-se al seu equip de treball.

La Sirena
https://www.lasirena.es/es/content/9-trabaja-con-nosotros
Organització especialitzada en la comercialització de productes congelats. 

Lidl
https://empleo.lidl.es/buscar-empleo
Empresa alemanya de supermercats. El seu web incorpora un espai per a cercar vacants a Espanya 
en diferents àrees professionals.

Mercadona
https://info.mercadona.es/ca/coneixnos-0/treballa-amb-nosaltres
El web d’aquesta cadena de distribució espanyola inclou un apartat per a consultar les seves vacants.

Sorli
https://www.sorli.com/ca/ofertes-de-feina/
Cadena de supermercats catalana referent al mercat de l’alimentació a Catalunya. El web compta 
amb un espai es poden consultar les ofertes disponibles.

Tea Shop
https://www.teashop.com/trabaja-con-nosotros
Empresa especialitzada en la comercialització de te que disposa de punts de venda arreu d’Espanya.

Veritas
https://www.veritas.es/ca/treballa-amb-nosaltres/
Cadena catalana dedicada al sector de l’alimentació ecològica. Es pot enviar la candidatura emplenant 
el qüestionari del web.
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Comerç - Tèxtil i moda:

AWWG
https://awwg.com/careers/retail-careers/
A través de l’enllaç es poden consultar les ofertes d’aquest grup empresarial especialitzat en moda, 
format per marques com Tommy Hilfiger, Calvin Klein o Pepe Jeans London.

Camper
https://www.camper.com/es_ES/company/trabaja-con-nosotros
Grup internacional que comercialitza calçat i complements personals a través de les marques Camper 
i Medwinds, i que també disposa d’hotels sota la marca Casa Camper.

C&A
https://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/
Cadena internacional especialitzada en moda. El web incorpora un espai on es poden consultar les 
seves vacants.

Desigual
https://career5.successfactors.eu/career?company=Desigual
Empresa d’abast global, d’origen català, que disposa d’un apartat propi per a la recerca d’ofertes de 
feina i candidatures.

Grup Inditex
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/home
Grup tèxtil que engloba les marques de moda Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 
Oshyo, Zara Home, Uterqüe i Tempe. El web  disposa d’un cercador d’ofertes que es poden filtrar per 
posició, marques, mercats o ciutats.

Mango
https://mango-emea.jobs.net/
Empresa multinacional catalana dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de peces 
de vestir i els seus complements. El web disposa d’un cercador que permet consultar les vacants 
disponibles.

Querol
https://www.querol.net/ca/treballa-amb-nosaltres?id=1
Xarxa de sabateries amb presència, principalment, a Catalunya. Des de la part inferior del web, es 
pot enviar el c.v. omplint el formulari, amb la possibilitat d’especificar les preferències quan a jornada 
laboral i establiments on treballar.

Tendam 
https://www.tendam.es/be-tendam/espana/?active=spain
Grup empresarial especialitzat en moda que engloba marques com Women’secret, Springfield, 
Cortefiel o Pedro del Hierro. A través del vincle, es poden consultar les vacants del grup.

Comerç - Imatge personal:

Avon
https://avon.wd5.myworkdayjobs.com/AvonCareers/
Empresa internacional especialitzada en la venda directa de productes de bellesa. Es poden consultar 
les vacants disponibles o enviar l’autocandidatura a l’apartat “treballa amb nosaltres”.



10
Comerç i Turisme
Recursos per a la recerca de feina

Jean Louis David
https://www.jeanlouisdavid.com.es/unete-al-equipo
A través de l’enllaç es poden consultar les ofertes d’aquesta cadena internacional de perruqueria i 
estètica.

L’Oreal
https://careers.loreal.com/es_ES/jobs/SearchJobs
Empresa dedicada a la producció i la distribució de productes de cosmètica. El web disposa d’un 
cercador d’ofertes que permet filtrar per localització, àrea professional o marca.

Marco Aldany
https://www.marcoaldany.com/trabaja-con-nosotros/
El web d’aquesta cadena internacional de perruqueries i estètica permet enviar la candidatura. 
També compta amb un centre de formació propi (Escola ESIP).

Raffel Pages
https://www.raffelpages.com/es/trabaja-con-nosotros
Cadena de perruqueries i serveis d’estètica, que també ofereix cursos i formació específica. Per a 
treballar-hi, es pot emplenar el formulari o enviar el c.v. a l’adreça electrònica indicada.

Rodelas
https://rodelas.es/trabaja-con-nosotros/
Cadena de perruqueries i estètica ubicades, majoritàriament, al Barcelonès i al Vallès. 

Sephora
https://jobs.sephora.com/Spain?locale=es_ES
Empresa multinacional especialitzada en la distribució de perfumeria i cosmètica. Permet cercar 
ofertes per paraula clau o ubicació.

Altres comerços especialitzats:

FNAC
https://trabajaconosotros.fnac.es/
Empresa francesa dedicada a la venda de productes electrònics i culturals. Permet consultar les  
vacants disponibles per província i tipologia de contracte.

Ikea
https://www.ikea.com/es/ca/this-is-ikea/work-with-us/
Empresa multinacional centrada en la comercialització de mobles, accessoris i decoració de la llar. 
A través de l’enllaç es poden consultar ofertes de feina per localització, àrea i tipologia de contracte.

Leroy Merlin
https://corporativo.leroymerlin.es/conocenos/ofertas-empleo
Empresa internacional especialitzada en la venda de productes de bricolatge, hàbitat, decoració i 
jardineria. El web incorpora un cercador d’oportunitats professionals segons província, àrea i posició.

Media Markt
https://specials.mediamarkt.es/nuestra-empresa/trabaja-con-nosotros
Cadena d’establiments comercials, amb presència a Europa, dedicada a la venda de productes 
electrònics. Poden consultar-se les ofertes de feina segons àrea d’interès (“oficinas centrales”, 
“tiendas”, “centro logístico Pinto” o “Tech Hub Barcelona”).
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Experiència turística:

Agència Catalana de Turisme
http://act.gencat.cat/qui-som/treballa-amb-nosaltres/
Organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya responsable de les polítiques de promoció 
turística i de l’organització d’esdeveniments. La pàgina disposa d’un apartat d’ofertes laborals i 
pràctiques, i ofereix la possibilitat d’enviar la candidatura. També s’hi pot consultar un directori 
d’empreses turístiques catalanes (“Afiliació a marques” > “Directori”).

Crea Group
https://www.creagroupevents.com/ca-ES/ocupacio
Grup dedicat a l’organització d’esdeveniments i la prestació de serveis complementaris, com el 
transport, l’allotjament o el càtering.

Fira de Barcelona
https://www.firabarcelona.com/treballa-amb-nosaltres/
Empresa pública especialitzada en l’organització i l’acollida de fires, salons, congressos i 
esdeveniments corporatius.

Literat Tours
https://literattours.cat/contacte/
Entitat privada que es dedica, principalment,  al turisme cultural i a  l’organització de rutes culturals, 
històriques i literàries.

MagmaCultura
https://ats.bizneo.com/trabajar/magmacultura?locale=ca
Organització que ofereix serveis de gestió de projectes i patrimoni cultural, plans estratègics i 
campanyes de comunicació per a organitzacions del turisme i la cultura. Disposa d’un apartat on es 
publiquen les seves vacants i d’un formulari per a enviar la candidatura.

Parc d’atraccions Tibidabo
https://www.tibidabo.cat/jobsite_g/portugues/generico_login.jsp?estado=5
El web del parc d’atraccions, ubicat a Barcelona, requereix que els/les candidats/es es registrin 
prèviament al portal de BSM per a poder consultar les seves ofertes de feina.

Port Aventura
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres
Parc temàtic situat a Salou (Tarragona). A través de l’enllaç es pot enviar la candidatura o consultar 
les ofertes de feina.

Sandeman’s New Europe Tours
https://sandemansneweurope.recruitee.com/o/guias-freelance-spanish-todas-las-ciudades/
Empresa internacional especialitzada en guies turístics/ques freelance. Omplint el formulari, les 
persones interessades poden posar-se en contacte amb l’empresa.

Viajes Azul Marino
https://www.viajesazulmarino.com/trabaja-con-nosotros
Agència de viatges amb seus a diverses ciutats d’Espanya.

Viajes El Corte Inglés
https://www.viajeselcorteingles.es/trabaja-con-nosotros
Web de la divisió d’El Corte Inglés especialitzada en l’organització i la comercialització de viatges, que 
permet enviar el c.v. a l’adreça electrònica indicada.
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Vilars Rurals
https://www.vilarsrurals.com/oportunidades-laborales/
Conjunt d’establiments hotelers amb identitat rural, que també ofereix la possibilitat d’organitzar 
congressos i esdeveniments corporatius en els seus espais.

B) DIRECTORIS ESPECÍFICS

Ajuntament de Barcelona - Comerç
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/directori-de-comerc/un-comerc-modelic-que-fa-la- 
ciutat
Web de l’Ajuntament de Barcelona, que compta amb un directori de mercats municipals, centres 
comercials, fires i gremis, entre d’altres.

Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de 
Madrid - ADEPESCA (Directori)
http://adepesca.com/web-2-0-directory/
Cercador de peixateries arreu d’Espanya, que permet filtrar per especialitat o codi postal.

Avasa Travel Group - Agències associades
https://www.grupoavasa.com/agencias?vermas=true
El web d’aquest grup empresarial inclou un llistat d’agències de viatges de tota Espanya.

Barcelona Turisme - Hotels
https://professional.barcelonaturisme.com/ca/corporate/segments/els-nostres-membres
Llistat d’hotels ubicats a Barcelona, amb enllaç al seu web.

Bcn Gourmet.com
http://www.bcngourmet.com/cat/
Cercador de comerços alimentaris ubicats a Barcelona categoritzats per especialitat, com ara “carns 
i aus”, “xarcuteria”, “peixos i marisc” o “fruita”.

Bcntiendas.com
http://www.bcntiendas.com/cat
Directori d’hotels, restaurants i botigues a Barcelona i rodalies, categoritzats segons especialitat.

Diputació de Barcelona - Barcelona és molt més
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/oficines-de-turisme
Relació d’oficines d’informació turística ubicades a la província de Barcelona.

Farmàcies Ecoceutics
https://www.ecoceutics.com/ca/farmacies-ecoceutics/
Comunitat de farmàcies catalanes, que es poden consultar a través de l’enllaç.

Peluquerías.net
https://www.peluquerias.net/peluquerias/barcelona
A través de l’enllaç es poden consultar els establiments de perruqueria i estètica situats a la ciutat 
de Barcelona.

Tattooweb
https://tattooweb.es/
Directori d’estudis de tatuatge a Espanya que permet filtrar per comunitat autònoma.
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04. Associacions 
professionals i centres 
formatius de referència
A) COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

Allotjament i restauració:

Associació de Cuiners i Rebosters de Barcelona
http://profesionalesgastronomia.com/club-ventajas/
cursos-y-formacion
Aquesta associació de professionals del món de la gastronomia 
ofereix formacions específiques.

Asociación Española de Directores de Hotel - AEDH
https://www.aedh.es/category/bolsa-de-empleo/
Entitat que disposa d’una borsa de treball oberta al públic on es 
publiquen posicions directives del sector hoteler.

Gremi d’Hotels de Barcelona
http://www.barcelonahotels.org/ca/ofertes-de-treball
Associació empresarial formada per establiments hotelers de 
la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Disposa 
d’una borsa de treball oberta al públic.

Gremi de Restauració de Barcelona
http://www.gremirestauracio.com/
El gremi de restauradors/es ofereix serveis diversos, com 
assessorament legal, formació o altres recursos d’interès.

Comerç:

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya - ABC
https://www.abccat.com/
Agrupa la majoria d’unions de botiguers i associacions de 
comerciants locals de Catalunya. Al web es poden consultar 
aspectes relacionats amb la formació professional, conferències 
i publicacions relacionades amb el sector.

Comertia
https://www.comertia.net/formacio-i-talent/
Associació catalana de l’empresa familiar de retail que ofereix 
tallers i formació continuada, entre altres serveis.

Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa - Fedcat
https://www.fedcat.cat/category/formacions/
La Federació aglutina diverses entitats i gremis de l’àmbit de 
la perruqueria i l’estètica, que es poden consultar al seu web. 
També ofereix cursos i formació específica en la matèria.

RECORDA!

Aquestes organitzacions 
ofereixen formacions 
específiques en tendències 
del sector, com la 
gastronomia circular i 
sostenible, les estratègies 
intel·ligents per a gestionar 
destinacions turístiques 
i el disseny de productes 
adaptats a la clientela.

SABIES QUE...

Els col·legis i les 
associacions professionals 
són agrupacions que 
vetllen per la promoció 
i els interessos d’una 
determinada ocupació o 
gremi. Habitualment, els 
serveis que ofereixen són: 
informació, assessorament 
normatiu i legal, formacions 
de reciclatge i borsa de 
treball, on trobaràs ofertes 
específiques del teu perfil. 
A més, adherir-t’hi t’ajudarà 
a contactar amb altres 
professionals i a augmentar 
la teva xarxa de contactes.

FEM FOCUS

Els marketplace digitals 
són plataformes de 
comerç en línia on diverses 
marques ofereixen els 
seus productes. Apliquen 
la intel·ligència artificial 
als cercadors per a 
oferir recomanacions 
personalitzades.
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Fundació Barcelona Comerç
http://www.eixosbcn.org/cat_enlaces.html
La Fundació impulsa activitats per a la promoció del comerç al detall als diferents eixos comercials de 
la ciutat. Disposa de serveis d’assessorament, escola de comerç, estudis i publicacions i un apartat 
d’enllaços d’interès.

Gremi Artesà d’Estètica i Bellesa de Catalunya
https://www.gremiestetica.com/index.html
Associació professional que disposa d’un apartat de formació i d’una borsa de treball per a les 
persones agremiades.

Gremi de Carnissers-Cansaladers-Xarcuters de Barcelona i Comarques - GremiCarn
https://www.gremicarn.cat/borsa-candidat/
Gremi que aplega carnissers/es i xarcuters/es i que disposa d’un formulari per a enviar candidatura i 
unir-se a la seva borsa de treball.

Gremi de Carnissers de Barcelona
https://www.gremicarnissers.com/professionals/cursos/
Agrupació de professionals de la carnisseria que disposa d’un espai d’actualitat, de formació i cursos 
i d’una borsa de treball on les persones agremiades poden publicar el seu perfil i c.v.

Gremi del Motor
http://www.gremidelmotor.org/
Associació que agrupa empreses que ofereixen solucions de mobilitat, dedicades a la venda i 
postvenda de vehicles, així com els seus recanvis.

Gremi de Peixaters de Catalunya
https://gremipeixaters.cat/serveis/borsa-de-treball/
El gremi ofereix una borsa de treball oberta al públic, a més d’informació d’actualitat i un apartat 
d’economia circular, entre d’altres.

Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona
http://www.gremifruiters.com/CATALAN/Index.php
Agrupació que ofereix assessorament i promocions a les persones agremiades: fruiters i fruiteres.

Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales - UNTAP
https://untap.org/category/seminarios/
A través de l’enllaç es poden consultar els seminaris dirigits a professionals del món del tatuatge i les 
modificacions corporals.

Experiència turística:

Associació Catalana de Professionals del Turisme - ACPT
https://www.acpt.cat/index.php/activitats/agenda-acpt
Aquesta entitat associativa aglutina els i les professionals del sector turístic de Catalunya i ofereix, al 
seu web, una agenda d’activitats i informació sobre fires, entre altres serveis.

Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades - ACAVE
https://www.acave.travel/ca/agencies/cercador-d-agencies
Aquesta associació catalana ofereix serveis d’assessoria jurídica integral i organitza jornades 
formatives i congressos, entre altres serveis. A més, al seu web disposa d’un cercador d’agències de 
viatges.
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Asociación Española de Centros y Parques comerciales - AECC
https://www.aedecc.com/es/socios/
Accés al cercador d’empreses associades amb enllaç al seu web.

Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos
https://observatorioprotocoloeventos.com/blog/
Aquesta associació publica contingut d’interès al seu web, com publicacions o anàlisis entorn de 
temàtiques actuals del món del protocol i els esdeveniments.

B) UNIVERSITATS I ESCOLES

Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy - CETT
https://www.cett.es/es/
Proveïdor de formació adscrit a la Universitat de Barcelona que ofereix cursos de formació 
professional, grau i postgrau en l’àmbit del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, a més de programes 
formatius curts i formació continuada.

C & C Academia Llongueras
http://www.cc-llongueras.com/es/Ofertas_de_empleo/
L’acadèmia disposa d’una borsa de treball on es poden consultar ofertes relacionades amb l’àmbit 
de la perruqueria, l’estètica i la imatge personal. A més, s’hi pot trobar informació sobre formació 
específica i notícies.

Cazcarra
https://cazcarra.com/
Escola de maquillatge, estètica i perruqueria que ofereix formació, notícies, serveis i publicacions.

Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona - ESHOB
https://www.eshob.com/ca/
Disposa de formació professional i postgraus en sala, cuina i direcció en el món de la restauració i 
l’hoteleria.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera - EUTDH
https://www.uab.cat/turisme-direccio-hotelera/
Escola vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ofereix formació superior reglada 
en activitats turístiques. També desenvolupa recerca i projectes d’investigació del sector.

Euroaula
https://www.euroaula.com/ca/home
Centre de formació adscrit a la Universitat de Girona, que imparteix estudis propis del sector turístic. 
Disposa de borsa de treball i programes de pràctiques per al seu alumnat.

International School of Event Management & Communication - ISEMCO
https://isemco.eu/
Centre de formació especialitzat en els àmbits de la producció d’esdeveniments, el protocol i la 
comunicació. Està ubicat a Madrid.

Mercabarna - Formació
https://www.mercabarna.es/serveis/formacio/
Els serveis de formació de Mercabarna inclouen cursos específics en peixateria, carnisseria i fruiteria.



16
Comerç i Turisme
Recursos per a la recerca de feina

05. Networking

A) ORGANITZACIONS

Awanzo Retail
https://www.retail.awanzo.com/
Blog per a professionals del retail i elcomerç, on es poden trobar 
articles, reflexions i recomanacions sobre l’actualitat i les  
tendències del sector.

BCN Comerç
https://www.bcncomerc.com/esdeveniments-i-activitats/
Xarxa de comerç de proximitat a Barcelona, que promou 
activitats i esdeveniments conjuntament amb les escoles.

Catalunya Comerç
http://www.catalunyacomerc.com/
Portal dedicat a l’activitat comercial de botigues i comerciants 
de Catalunya. Al web es pot trobar una guia comercial, així com 
notícies, informació i publicacions sobre el sector.

Clúster Foodservice
https://www.clusterfoodservice.org/category/noticies/
Format per empreses i distribuïdors alimentaris, ofereix un 
apartat de notícies d’actualitat, una agenda d’activitats i altra 
informació sobre projectes realitzats o en curs.

Come Pescado y Marisco
https://comepescado.com/blog/
Portal de recursos de l’àmbit del peix i les peixateries, que 
disposa d’un blog temàtic, d’un canal de receptes i d’altres 
apartats d’interès professional.

Escaparatismo
https://escaparatismo.es/escaparatistas/profesionales-en- 
barcelona/
Web especialitza en l’àmbit del muntatge i el disseny d’aparadors, 
on els/les visual merchandisers poden oferir els seus serveis. 
També inclou un espai on els i les professionals comparteixen 
els resultats de la seva feina (“escaparates de temporada”).

La Farmacia Hoy - FAES Farma
https://www.lafarmaciahoy.com/
A través de l’enllaç es poden consultar continguts i sessions 
formatives en línia, guies sectorials i notícies d’actualitat.

Observatori del Turisme a Barcelona
https://www.observatoriturisme.barcelona/
Plataforma web que difon informació estadística sobre la ciutat 
de Barcelona i la resta de la seva demarcació. 

SABIES QUE...

El networking, sigui en línia 
o presencial, et facilitarà 
l’accés a algunes ofertes 
que no es publiquen als 
canals habituals i, al mateix 
temps, et permetrà ampliar 
la teva xarxa de contactes. 
Tanmateix, per fer 
networking amb èxit, cal 
enfocar la relació com un 
intercanvi, a través del 
qual pots rebre i compartir 
informació útil. Per tant, 
fes-te visible, interactua 
i comparteix! A canvi, 
t’arribaran oportunitats, 
propostes i recomanacions 
que impulsaran la teva 
recerca de feina.

RECORDA!

Formar part de les xarxes 
de comerç local t’ajudarà a 
conèixer establiments de 
proximitat, participar en 
iniciatives comunitàries, 
gaudir d’activitats i 
jornades i col·laborar en 
campanyes comercials.

FEM FOCUS

El turisme sostenible 
és nou model de 
desenvolupament amb 
una petjada ecològica 
mínima, que vetlla per la 
conservació dels recursos 
naturals i la convivència 
de les persones visitants 
amb la població autòctona. 
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The Tattoo Forum
thetattooforum.com/es/forums/
Plataforma on professionals del món del tatuatge comparteixen dubtes, resultats i ofertes de feina. 
També disposa d’un directori d’empreses.

Thinktur
https://www.thinktur.org/conoce-thinktur/
Fòrum digital a través del qual l’usuariat pot compartir informació i coneixements sobre l’aplicació de 
la tecnologia i la innovació en el sector turístic.

B) RECURSOS DIGITALS

Descobrir.cat
https://www.descobrir.cat/index.php
Mitjà digital especialitzat en el turisme interior a Catalunya.

El Farmacéutico
https://www.elfarmaceutico.es/
Plataforma que ofereix notícies, tendències, articles d’opinió i formació sobre farmàcia.

Enólogos
http://www.revistaenologos.es/
Web d’enologia que inclou notícies, informació sobre perfils professionals i reportatges, entre altres.

Eurocarne
https://eurocarne.com/
Mitjà digital que inclou notícies i vídeos i un directori d’empreses de la indústria càrnia.

Monsieur Ink
https://www.monsieurink.com/
Revista especialitzada en el món del tatuatge, amb notícies, fotografies, vídeos, informació sobre 
esdeveniments i altres apartats d’interès.

Planetlook.com
http://www.planetlook.com/es/peluqueria/noticias/
Lloc web d’actualitat de perruqueria i estètica, que inclou un directori d’empreses i formació.

Restauración News
https://restauracionnews.com/
A través del vincle s’accedeix a notícies i informació sobre tendències de la restauració, l’hostaleria i 
la gastronomia.

Revista Inforetail
https://www.revistainforetail.com/
Revista digital especialitzada en l’actualitat del comerç al detall i el consum.

Revista Protocolo
https://revistaprotocolo.com/
Web d’actualitat amb notícies, publicacions, anàlisis i congressos de l’àmbit del protocol i l’organització 
d’esdeveniments.

Salut i Peix
http://salutipeix.udg.edu/
Portal de recursos, impulsat per la Universitat de Girona, que compta amb informació i articles 
d’actualitat i escrits sobre tendències i els beneficis i riscos de consumir peix, principalment.
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06. Jornades i 
esdeveniments
Barcelona Bridal Fashion Week
https://barcelonabridalweek.com/
Setmana mundial de la moda nupcial, on s’exposen les darreres 
tendències en vestits per a nuvi i núvia, festes i altres cerimònies.

B-Travel - Saló del Turisme a Catalunya
http://www.b-travel.com/ca/
Saló internacional celebrat a Barcelona, en què entitats 
públiques i privades presenten  l’oferta turística de cada regió.

CosmoBeauty Barcelona
https://stsproducciones.com/
Punt de trobada per a professionals de la perruqueria i l’estètica. 
L’esdeveniment inclou estands, formació i espectacles.

E-Show Barcelona
https://eshow.es/barcelona
Fira especialitzada en tecnologia aplicada al comerç digital i les 
vendes.

Fitur - Feria Internacional del Turismo
https://www.ifema.es/fitur
Fira celebrada a Madrid on es promocionen els principals 
atractius turístics de cada territori (marques i productes) i es 
presenten les darreres novetats del sector.

Festival Barcelona Art & Urban Movement - BAUM
https://baumfest.com/
Esdeveniment mundial sobre tatuatge i cultura urbana, que 
ofereix d’exposicions, conferències i activitats relacionades 
amb la matèria.

Fòrum TurisTIC
https://www.forumturistic.com/ca/
Congrés sobre l’aplicació de la tecnologia al món del turisme, 
on es comparteixen reflexions, experiències i casos d’èxit reals. 

Gastronomic Forum - Barcelona
https://www.gastronomicforumbarcelona.com/ca/activitats/
Esdeveniment gastronòmic que permet compartir experiències 
i solucions innovadores dins el món de la gastronomia i la 
restauració. El programa inclou classes magistrals, sessions 
temàtiques i degustacions.

Hostelco
https://www.hostelco.com/actividades/
El Saló Internacional de l’Equipament per a Hoteleria, 
Restauració i Col·lectivitats, de periodicitat biennal, ofereix 
diverses seccions per a descobrir innovacions del sector.

SABIES QUE...

L’assistència a jornades o 
esdeveniments és una font 
de coneixement i d’interès 
per a qualsevol professional. 
Les conferències i xerrades 
que se celebren, són útils 
per conèixer les noves 
tendències del sector. 
També acostumen a incloure 
espais de networking, 
que fomenten l’aparició 
de col·laboracions i 
oportunitats professionals.
En definitiva, aquesta 
és una bona manera 
d’actualitzar-te i 
contactar amb empreses 
del teu sector.

RECORDA!

El B-Travel concentra 
professionals i empreses 
del sector turístic, com 
promotores, agències de 
viatges i hotels. El saló 
s’organitza en cinc àmbits 
temàtics, dedicats al 
turisme de benestar, de 
luxe, cultural, d’esport i 
aventura i gastronòmic.

FEM FOCUS

Ja s’utilitzen robots 
col·laboratius que 
interactuen amb persones 
en l’entorn laboral,  servint 
plats a sala o barrejant els 
aliments a la cuina, i braços 
robòtics que duen a terme 
tasques complementàries 
en serveis de perruqueria.


