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Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en 

compte per a realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de l’Agricultura i la Pesca. 

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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01. Portals d’ocupació especialitzats 

Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet. 

 

 

Agrodigital.com 

Web especialitzada que ofereix una borsa de treball per a perfils professionals en l’àmbit de 

l’agricultura i l’alimentació. Té àmbit estatal, inclou notícies i informació especialitzada. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp 

 

Info Agro 

Portal d’àmbit estatal que inclou ofertes de treball i contingut de valor per al procés de recerca. 

http://www.infoagro.com 

 

Marinos mercantes  

Espai on consultar les demandes i ofertes de feina relacionades amb el sector nàutic i marítim, 

inclou consells i recursos per a preparar la candidatura. 

http://www.webmar.com/  

 

 

Consell 

En aquest sector és important diversificar la cerca d’ofertes, preferentment a través dels 

canals d’autocandidatura a empreses i dels gremis professionals i associacions. Sense 

oblidar-se de consultar els portals especialitzats i les borses de treball. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp
http://www.infoagro.com/
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47
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02. Autocandidatura 

Relació d’empreses i entitats protagonistes del sector a les que es pot adreçar una proposta de 

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

a) Empreses: 

 

Actel 

Cooperativa que es dedica a la fructicultura i a la producció de cereals. 

http://www.actel.org/cat/contacte.asp 

 

Agric Bemvig S.A 

Empresa del sector de la màquinaria agrícola amb activitat a tot l’estat. 

http://www.agricbison.com/contacto/ 

 

Agro Bosch Logistic 

Empresa vivera que agrupa les seves instal·lacions a les comarques del Gironès.  

http://www.viversbosch.com/ca/contacte-i-localitzacio/ 

 

Agromillora Iberia 

Empresa dedicada a la producció i comercialització de planters de fruiters, en especial d’oliva.  

http://www.agromillora.com/esl/Contacto 

 

Bio Ibérica 

Empresa especialitzada en biomolècules. Oficines a Barcelona i fàbrica a Palafolls. 

https://www.bioiberica.com/bioiberica/contactar-con-bioiberica/ 

 

Cultius Pons 

Empresa dedicada al cultiu d’arbres.  

http://www.cultiusponc.com/es_ES/Contact/ 

 

Grup Balfegó 

Empresa que es dedica a la captura, l’alimentació, la venda i l’estudi de la tonyina vermella. 

http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja 

 

Grup Batallé 

Conjunt d’empreses dedicades exclusivament al sector porcí. 

http://www.batalle.com/node/53 

 

Grup Baucells 

Empresa que es dedica la producció de carn porcina.  

http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte 

 

Maresmar 

Companyia que ofereix una àmplia oferta en productes del mar i els seus elaborats.  

http://www.maresmar.com/ca/empresa/treball.html 

 

Pisciber 

Empresa d’aqüicultura i peixos d’aquari. 

http://www.pisciber-bsf.com/contacto/ 

 

Semillas Fitó 

Empresa amb oficines a Barcelona que lidera el sector de les llavors. 

http://www.semillasfito.com/es/trabaja-con-nosotros/form.htm 

http://www.actel.org/cat/contacte.asp
http://www.agricbison.com/contacto/
http://www.viversbosch.com/ca/contacte-i-localitzacio/
http://www.agromillora.com/esl/Contacto
https://www.bioiberica.com/bioiberica/contactar-con-bioiberica/
http://www.cultiusponc.com/es_ES/Contact/
http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja
http://www.batalle.com/node/53
http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte
http://www.maresmar.com/ca/empresa/treball.html
http://www.pisciber-bsf.com/contacto/
http://www.semillasfito.com/es/trabaja-con-nosotros/form.htm
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Consell 

 

b) Serveis i investigació: 

 

Axeb Biotech 

Empresa amb seu a Lleida que aplica recerca i innovació als bioestimulants i a la nutrició 

vegetal. 

http://www.axeb.net/es/ 

 

Cargill 

Empresa que comercialitza, processa i distribueix aliments i productes agraris arreu de tot el 

món. Amb oficina central a Martorell. 

http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp  

 

Eurochem Agro 

Empresa amb seu a Barcelona especialitzada en fertilitzants.  

http://es.eurochemagro.com/ 

 

FuturEco 

Empresa d’agrobiotecnologia dedicada a la investigació, fabricació i comercialització de 

components per a cultius agrícoles compromesos amb el medi ambient..  

http://futurecobioscience.com/ca/treballa-amb-nosaltres/    

 

 

c) Directoris: 

 

Catalonia Bio 

Web de l’agrupació d’empreses dedicades a la innovació en salut, de la que formen part 

algunes relacionades amb l’agricultura i la pesca. 

www.cataloniabio.org 

 

Europages.es 

Accés al directori d’empreses i proveïdors del sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca. Es 

pot cercar a nivell estatal i territorial.  

http://agricultura-ganaderia-pesca.europages.es/ 

 

Femac  

Lloc web que inclou el directori de membres del clúster català de producció agrícola. 

http://www.femac.org/mapa-membres 
 
Fundación OESA 

Web de l’Observatorio Español de Acuicultura (OESA) on apareixen organismes i institucions 

del sector de l’aqüicultura.  

http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/ 

 

Parc Agrari del Baix Llobregat 

La Diputació de Barcelona gestiona les instal.lacions d’aquest parc, on podràs trobar els 

productors agraris. 

http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat 

 

 

 

A les activitats d’agricultura intervenen molts interlocutors, des de productors, passant 

per distribuïdors i investigadors. Abans d’iniciar el procés de recerca, seria bona idea que 

fessis un estudi per detectar quins són els interlocutors als que més t’interessa dirigir-

te , quins són els més representatius i, en cada cas, quina és la informació que podràs 

extreure de cadascun d’ells, que sigui vàlida pel teu procés de recerca. 

http://www.axeb.net/es/
http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp
http://es.eurochemagro.com/
http://futurecobioscience.com/ca/treballa-amb-nosaltres/
http://www.cataloniabio.org/
http://agricultura-ganaderia-pesca.europages.es/
http://www.femac.org/mapa-membres
http://www.femac.org/mapa-membres
http://www.femac.org/mapa-membres
http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/
http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat
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03. Col·legis professionals i 

associacions 

Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen serveis d’informació 

i orientació i molt sovint també borses de treball. 

 

 

a) Col·legis i associacions professionals: 

 

CMIMA 

Accés al portal web del Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals amb seu a 

Barcelona, dóna servei a l’Institut de Ciències del Mar (ICM) i la Unitat de Tecnologia Marina 

(UTM). 

http://www.cmima.csic.es/?lang=ca 

 

COEAC 

Borsa de treball del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 

http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php 

 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Ofereix serveis propis d’un col·legi professional als seus associats, així com informació 

d’actualitat i d’activitats. 

http://cbiolegs.cat/el-collegi/ 

 

Confraria de pescadors de Barcelona 

La Llotja de Barcelona és el punt de trobada i comerç entre els pescadors i els minoristes. Al 

web s’hi troba la relació dels pescadors que la formen. 

http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/cat/subasta.html 

 

COVB 

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona ofereix borsa de treball i altres serveis i recursos 

d’interès. 

http://www.covb.cat/ 

 

Gremi d’Herbolaris Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Catalunya 

En aquest web es pot trobar informació sobre les empreses agremiades, la formació, així com 

altra informació d’interès d’aquest àmbit.  

http://www.assocdietherb.com/ 

 

ICM 

L’Institut de Ciències del Mar disposa de recursos i publicacions relacionats amb el sector. 

http://www.icm.csic.es/ 

 

INCAVI 

Al lloc web de l’Institut Català de la Vinya i el Vi es pot trobar tota la informació relacionada 

amb el sector vinícola.  

http://incavi.gencat.cat/ca/ 

 

 

b) Universitats i Escoles: 

 

ETSEA - UDL 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària té la seu a la Universitat de Lleida. 

http://www.udl.es/centres/etsea.html 

http://www.cmima.csic.es/?lang=ca
http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php
http://cbiolegs.cat/el-collegi/
http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/cat/subasta.html
http://www.covb.cat/
http://www.assocdietherb.com/
http://www.icm.csic.es/
http://incavi.gencat.cat/ca/
http://www.udl.es/centres/etsea.html
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ESAB - UPC  

L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona és un centre adscrit a la UPC. 

http://www.esab.upc.edu/ca 

 

 

c) Borses de treball del sector: 

 

Escola de Capacitació Nauticopesquera 

Lloc web de la Generalitat de Catalunya que dóna accés a la borsa de treball del sector de la 

nàutica gestionada per aquesta escola.  

http://nautica.gencat.cat/ca/escola-capacitacio-nauticopesquera-

catalunya/dar_borsa_treball/ 

 

InfoAgro.com 

Portal especialitzat en el món de l’agricultura. Accés a ofertes laborals del sector, d’abast 

estatal. 

http://www.infoagro.com/empleo/ 

 

MAP Mediterranean Action Plan 

Accés a ocupacions laborals relacionades amb el medi ambient marí i coster que inclou tot el 

Mediterrani. 

http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019 

 

Mispeces.com 

Accés a ofertes de treball del sector de l’aqüicultura gestionat des d’Andalusia. 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/#.VigApH7hDIU 

 

VinoEmpleo 

Borsa d’oportunitats laborals especialitzada en el sector vinícola. 

http://www.vinoempleo.es/ 

 

 

d) Altres recursos d’interès: 

 

Agricultura i ganaderia. Pesca 

Lloc web de la Generalitat de Catalunya que potencia el sector de l’agricultura, la ramaderia i la 

pesca. Es troba informació i accés a les entitats que l’estructuren. 

http://web.gencat.cat/ca/temes/agricultura/index.html 

 

Agroinformación.com 

Portal especialitzat en el sector de l’agricultura amb tota la informació relacionada a nivell 

estatal. 

http://www.agroinformacion.com/default.aspx 

 

Agroterra.com 

Portal de negocis agraris amb informació actualitzada i continguts de gran utilitat en el sector. 

Entre tots els anuncis i continguts, també es poden trobar ofertes de feina. 

http://www.agroterra.com/ 

 

CCPAE 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica disposa de notícies i esdeveniments (fires, 

xerrades i cursos) relacionats amb la certificació dels productes i els processos. 

http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191 

 

 

 

http://www.esab.upc.edu/ca
http://www.esab.upc.edu/ca
http://www.esab.upc.edu/ca
http://nautica.gencat.cat/ca/escola-capacitacio-nauticopesquera-catalunya/dar_borsa_treball/
http://nautica.gencat.cat/ca/escola-capacitacio-nauticopesquera-catalunya/dar_borsa_treball/
http://www.infoagro.com/empleo/
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/empleo/#.VigApH7hDIU
http://www.vinoempleo.es/
http://web.gencat.cat/ca/temes/agricultura/index.html
http://www.agroinformacion.com/default.aspx
http://www.agroterra.com/
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191
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Consell regulador de la denominació d’origen qualificat PRIORAT 

Pàgina web especialitzada en el sector vinícola amb informació relacionada amb els cellers, els 

vins i la viticultura.  

http://doqpriorat.org/ca 

 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Lloc web amb tota la informació i serveis del sector. 

http://agricultura.gencat.cat/ca 

http://web.gencat.cat/ca/temes/agricultura/index.html 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

El seu web conté informació estatal sobre les costes, el medi marí, la biodiversitat i la pesca. 

http://www.magrama.gob.es/es/ 

 

http://doqpriorat.org/ca
http://agricultura.gencat.cat/ca
http://agricultura.gencat.cat/ca
http://agricultura.gencat.cat/ca
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
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04. Networking 

Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que 

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

Pageses.cat 

Espai virtual de trobada i de comunicació de dones que treballen i viuen en el món rural. 

http://www.xarxapageses.cat 

 

Pagesos Agroecològics 

Xarxa de pagesos agroecològics de Catalunya. 

http://www.pagesosagroecologics.com/ 

 

RuralCat 

Comunitat virtual agroalimentària i del món rural de Catalunya. 

http://www.ruralcat.net 

 

 

a) Centres de recerca i d’innovació: 

 

Agricultura Social a Catalunya 

Espai col·laboratiu d’investigació, on es fa difusió d’esdeveniments i recerques en l’àrea de  

l’agricultura social a Catalunya. . 

https://agriculturasocialcat.wordpress.com/ 

 

Agrotecnio 

Centre de recerca en agrotecnologia de la Universitat de Lleida. 

www.agrotecnio.udl.cat 

 

CRAG  

Web del Centre for Research in Agricultural Genomics situat a Cerdanyola del Vallès. 

www.cragenomica.es 

 

IRTA 

Web del centre de recerca IRTA liderat per Generalitat de Catalunya. 

www.irta.cat 

 

 

 Consell 

Aquestes entitats i moltes més del sector proporcionen una bona plataforma per fer i 

construir relacions professionals. Però no t’oblidis de seguir els seus perfils a les xarxes 

socials i contactar amb ells, a plataformes com LinkedIn, per exemple. Allà trobaràs 

espais de coneixement i grups de debat temàtics on podràs compartir la teva opinió. 

http://www.xarxapageses.cat/
http://www.pagesosagroecologics.com/
http://www.ruralcat.net/
https://agriculturasocialcat.wordpress.com/
http://www.agrotecnio.udl.cat/
http://www.cragenomica.es/
http://www.irta.cat/
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Consell 

05. Jornades i esdeveniments 

Esdeveniments i activitats més importants del sector. 

 

Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que es fan a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva  

 

Alimentaria 

Saló internacional de l’alimentació i la beguda. 

http://www.alimentaria-bcn.com/ 

 

Barcelona Tecnologies de l’alimentació  

Fira de maquinària tecnològica per a la indústria de l’alimentació. 

http://www.bta-bcn.com/evento 

 

 Tecnoalimentaria 

Saló internacional de maquinària i tecnologia per a la indústria i el comerç alimentari en 

general. 

http://www.bta-bcn.com/es/tecnoalimentaria 

 

 Tecnocàrnica 

Saló internacional de maquinària, tecnologia, equipaments i subministres  per a la 

indústria de la carn i afins.  

http://www.bta-bcn.com/es/tecnocarnica 

 

 Ingretecno 

Saló internacional de productes alimentaris entremitjos per ala indústria alimentaria.  

http://www.bta-bcn.com/es/ingretecno 

 

 

 

Directori de fires agràries a Catalunya 

Lloc web on trobaràs una relació de les fires agràries més importants del pais. 

http://www.festacatalunya.cat/articles-fires_gencat-0-cat-continguts.htm 

 

Principals fires agràries del 2015 

Ruralcat ha fet una relació dels principals esdeveniments locals de l’any. 

http://www.ruralcat.net/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/10136/8454624/les-

principals-fires-a-catalunya-durant-el-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de l’agricultura i, sobretot el de la pesca, comporta la mobilitat geogràfica, ja que aquestes 

activitats econòmiques es troben molt localitzades en àrees específiques del territori. Donar a 

conèixer als teus contactes quina és la teva disponibilitat a moure’t geogràficament, et podria ajudar 

a conèixer oportunitats professionals allunyades d’on resideixes actualment. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.bta-bcn.com/evento
http://www.bta-bcn.com/es/tecnoalimentaria
http://www.bta-bcn.com/es/tecnocarnica
http://www.bta-bcn.com/es/ingretecno
http://www.festacatalunya.cat/articles-fires_gencat-0-cat-continguts.htm
http://www.ruralcat.net/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/10136/8454624/les-principals-fires-a-catalunya-durant-el-2015
http://www.ruralcat.net/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/10136/8454624/les-principals-fires-a-catalunya-durant-el-2015
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Pots trobar més informació del sector a l'apartat Canals de recerca de feina dins de l’àrea 

Eines del web de Barcelona Treball 
 
 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborat per www.impento.es 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/


 

 

Descobreix  

tot el que 

Barcelona 

Activa  

t’ofereix 

 

 

 

 

Acompanyament durant  
tot el procés de recerca  
de feina  

bcn.cat/treball 

Suport per posar en marxa la 
teva idea de negoci 

bcn.cat/emprenedoria 

 

 

 

Formació tecnològica i gratuïta 
per a les persones en recerca 
de feina, emprenedors, 
empreses... 

bcn.cat/cibernarium 

Impuls a les empreses per 
ser més competitives 

bcn.cat/empresa 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/

