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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 la Banca i les Finances. 

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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Consell 

01. Empreses de selecció i 

intermediaris 

Relació d’empreses i entitats intermediàries especialitzades en aquest sector i que de manera 

permanent realitzen processos de recerca i selecció de professionals. 

 

 

Odgers Berndston 

Consultoria especialitzada en la recerca i selecció de perfils directius dins l’àmbit financer. 

http://www.odgersberndtson.es/es/ca/gestioni-la-seva-carrera/  

 

Spring Professional 

Consultora internacional del Grup Adecco, especialitzada en perfils del sector financer, entre 

d’altres. 

http://www.springspain.com/specializations/finance.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poques empreses de selecció es dediquen a fer cerca exclusivament de perfils 

financers. Tingues en compte que les consultories generalistes acostumen també a 

demandar perfils relacionats amb el sector, ja sigui per incorporar-los dins del 

departament financer d’una empresa o per introduir-los en companyies, l’activitat de 

les quals, sigui específicament financera o bancària . 

http://www.odgersberndtson.es/es/ca/gestioni-la-seva-carrera/
http://www.springspain.com/specializations/finance.aspx
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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. 

 

 

Affirma 

Empresa amb seus a Barcelona i Badalona, entre d’altres, especialitzada en serveis 

d’assessoria i consultoria legal i financera. 

http://www.affirmaconsultores.com/catalan/index.html 

 

Audalia 

Empresa de serveis d’auditoria i assessoria financera, entre d’altres serveis. Possibilita 

l’enviament del Cv mitjançánt la secció “Trabaja con Nosotros”. 

http://www.audalialaesnexia.com/ca/trabaja-con-nosotros-2  

 

Banc Europeu d’Inversions 

Enllaç directe per consultar les vacants de que disposa el banc 

https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL 

 

Banco Mundial 

Organisme internacional que, al seu web, mostra diverses vacants arreu del món. 

Imprescindible el domni d’anglès. 

http://www.bancomundial.org/empleos/ 

 

Banco de España 

Conté una secció on dóna a conèixer les convocatòries de feina obertes. També s’informa sobre 

les beques, treballs d’investigació i ajudes que ofereix el Banco de España. 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/     

 

Banc BBVA 

Accés al portal d’ofertes del grup bancari.  

https://careers.bbva.com/es/    

 

Banco Mediolanum 

Servei de banca multicanal. Ofereix la possibilitat de treballar amb l’entitat com a Consultor/a 

Personal. 

http://www.familybanker.es/ca-ES/default.htm  

 

Banca March 

Entitat que ofereix serveis de banca privada, personal i d’assessorament financer, entre 

d’altres. Disposa d’una secció per a enviar la candidatura. 

http://www.bancamarch.es/ca/nosaltres/treballi-amb-

nosaltres/?NM=2&IDR=100&TR=C&LANG=ca&IDM=5&csrfToken=7B8B2D3A3B31B3654739C

AAF9308E686 

 

Banc Sabadell 

Accés a un llistat d’ofertes de feina de les diferents seus del grup bancari, i a un formulari per 

enviar el CV. 

https://career2.successfactors.eu/career?company=C0004183745P 

 

 

 

http://www.affirmaconsultores.com/catalan/index.html
http://www.audalialaesnexia.com/ca/trabaja-con-nosotros-2
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
http://www.bancomundial.org/empleos/
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
https://careers.bbva.com/es/
http://www.familybanker.es/ca-ES/default.htm
http://www.bancamarch.es/ca/nosaltres/treballi-amb-nosaltres/?NM=2&IDR=100&TR=C&LANG=ca&IDM=5&csrfToken=7B8B2D3A3B31B3654739CAAF9308E686
http://www.bancamarch.es/ca/nosaltres/treballi-amb-nosaltres/?NM=2&IDR=100&TR=C&LANG=ca&IDM=5&csrfToken=7B8B2D3A3B31B3654739CAAF9308E686
http://www.bancamarch.es/ca/nosaltres/treballi-amb-nosaltres/?NM=2&IDR=100&TR=C&LANG=ca&IDM=5&csrfToken=7B8B2D3A3B31B3654739CAAF9308E686
https://career2.successfactors.eu/career?company=C0004183745P
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Banco Santander 

Espai que condueix a diversos enllaços on es mostren les ofertes vacants del grup bancari, 

diferenciades per tipologia.   

https://www.bancosantander.es/es/ca/trabaja-con-nosotros/si-buscas-empleo/ofertas-de-

empleo  

 

Capgemini  

Empresa de serveis de consultoria, tecnologies i outsourcing, que treballa entre d’altres 

sectors, el de la banca, que dóna accés a la seva àrea d’ofertes de feina.   

https://www.es.capgemini.com/careers 

 

CatalunyaCaixa 

Disposa d’una secció des de la qual enviar la candidatura. 

http://www.catalunyacaixa.com/Portal/ca/Comunes/Curriculum/Alta?nomForm=sollicitud&ut

m_medium=Footer&utm_source=Public 

 

Deloitte 

Una de les principals firmes de serveis d’auditoria i consultoria estratègica, entre d’altres. Dins 

la secció “Trabaja en Deloitte”, es pot trobar l’apartat d’ofertes de feina disponibles, així com 

l’opció d’enviar el CV. 

http://www.deloitte.com 

 

Ernst & Young 

Aquesta també és una de les firmes de referència de l’àmbit de consultoria estratègica i 

auditoria. En el seu web es pot accedir al llistat d’ofertes de feina disponibles. 

http://www.ey.com/ES/es/Careers 

 

European central bank 

A la secció “Vacancies” es poden trobar les ofertes de feina vigents del Banc Central Europeu, 

amb seu a Frankfurt (Alemania), fent una cerca per àrea de treball, tipus de contractació, o per 

paraula clau.  

https://www.ecb.europa.eu/careers/html/index.en.html 

 

FMI - Fons Monetari Internacional 

Aquest organisme amb seus europees a França i Suïssa, només proporciona una adreça de 

correu electrònic on poder enviar la candidatura. Imprescindible el domini d’idiomes. 

recruit@imf.org 

 

ING Direct 

Enllaç directe a les ofertes de feina que ofereix el banc especialitzat en banca on-line. 

https://inggroup.taleo.net/careersection/icsespdir/joblist.ftl?lang=es 

 

KPMG 

Enllaç directe a la secció d’ofertes vacants d’una de les principals firmes de serveis 

professionals d’auditoria, fiscals i assessorament legal, financer i de negoci. A la pestanya 

“Introduce tu CV”, es podrà enviar el CV havent-se donat d’alta prèviament com a usuari. 

https://kpmg.epreselec.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp 

 

La Caixa – Caixa Bank 

A la secció de “Ofertes de Treball”, es poden trobar ofertes de feina relacionades amb les 

empreses del grup. Així mateix, es pot enviar el currículum a través del formulari habilitat.  

https://www.caixabank.com/trabajaconnosotros/queremosconocerte_ca.html 

 

 

 

 

https://www.bancosantander.es/es/ca/trabaja-con-nosotros/si-buscas-empleo/ofertas-de-empleo
https://www.bancosantander.es/es/ca/trabaja-con-nosotros/si-buscas-empleo/ofertas-de-empleo
https://www.es.capgemini.com/careers
http://www.catalunyacaixa.com/Portal/ca/Comunes/Curriculum/Alta?nomForm=sollicitud&utm_medium=Footer&utm_source=Public
http://www.catalunyacaixa.com/Portal/ca/Comunes/Curriculum/Alta?nomForm=sollicitud&utm_medium=Footer&utm_source=Public
http://www.deloitte.com/
http://www.ey.com/ES/es/Careers
https://www.ecb.europa.eu/careers/html/index.en.html
mailto:recruit@imf.org
https://inggroup.taleo.net/careersection/icsespdir/joblist.ftl?lang=es
https://kpmg.epreselec.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp
https://www.caixabank.com/trabajaconnosotros/queremosconocerte_ca.html
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Consell 

Consell 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mazars 

A través de la secció “Únete a Nosotros”, es podrà accedir a les ofertes de feina vigents, així 

com a l’enviament espontani de candidatura a aquesta firma d’auditoria, serveis financers i 

fiscals, entre d’altres. 

http://www.mazars.es/Pagina-inicial/Unete-a-nosotros/Ofertas-de-trabajo 

 
Mercer 

Enllaç directe a la secció d’ofertes de feina vigents arreu del món d’aquesta firma 

internacional, especialitzada en recursos humans i en productes i serveis financers. 

https://mmc.taleo.net/careersection/10520/jobsearch.ftl 
 

MuntAudit&Forensic 

Firma especialitzada en serveis d’auditoria, consultoria financera. Des de la secció “Trabaja 

con Nosotros”, es pot optar a enviar la candidatura.  

http://muntaudit.es/trabaja-con-nosotros/  

 

PricewaterhouseCoopers 

A través del seu jobsite, es pot accedir a les ofertes vigents d’aquesta firma d’auditoria i 

serveis financers, entre d’altres, reconeguda com una de les principals del seu sector. També 

possibilita l’enviament del CV.  

http://www.pwc.es/es/jobsite.html 
 

Riva y Garcia 

Mitjançant un formulari,es pot introduir les dades curriculars per ser enviades a aquest grup 

financer especialitzat en banca privada, mercat de capitals i finances corporatives.  

http://www.rivaygarcia.es/cat/trabajar_en_riva_y_garcia 
 

 

Algunes entitats bancàries i financeres ofereixen l’opció d’incorporació sota règim 

d’autònoms, a través de la figura d’Agent Col·laborador/a de l’organització, en aquells 

indrets on aquestes empreses no tenen presència física. Conèixer les condicions de 

col·laboració pot ajudar-te a prendre la decisió de desenvolupar un projecte propi, 

comptant amb el recolzament d’una gran companyia. 

A banda d’explorar possibles oportunitats a través d’aquestes empreses, 

representatives del sector d’activitat financera o bancària, seria una bona idea ampliar 

la recerca a empreses pertanyents a altres sectors, perquè quasi totes disposen de 

departament financer i/o comptable dins del seu organigrama.  

http://www.mazars.es/Pagina-inicial/Unete-a-nosotros/Ofertas-de-trabajo
https://mmc.taleo.net/careersection/10520/jobsearch.ftl
http://muntaudit.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.pwc.es/es/jobsite.html
http://www.rivaygarcia.es/cat/trabajar_en_riva_y_garcia
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03. Col·legis i associacions 

professionals 

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

d’informació i orientació, molt sovint també borses de treball. 

  

 

a) Col·legis i associacions professionals: 

 

ACCA Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances 

Web de l’associació amb seu a Terrassa i que inclou informació d’interès per l’activitat de 

corredoria d’assegurances. 

http://www.acca-assegurances.cat/  

 

AEB Asociación Española de Banca 

En el seu web es recull informació d’interès pel sector, així com accés a un llistat dels bancs 

socis de l’associació. 

http://www.aebanca.es/es/index.htm  

 

AGN International  

Associació mundial de firmes d’assessoria i de consultoria independents. Hi ha disponible un 

cercador d’empreses membres de l’associació, per continents. 

http://www.agn.org/ 

 

Cambra de Comerç de Barcelona 

A través del web d’aquesta institució que ofereix serveis a empreses i emprenedors es pot 

trobar informació variada d’interès, així com accés a directoris d’empreses. 

http://www.cambrabcn.org/cambra 

 

Camerdata 

Web que reuneix informació de les diferents Cambres de Comerç d’Espanya. Els usuaris poden 

consultar on-line diferents directoris d’empreses.  

http://www.camerdata.es/index.php  

 

CECA 

Associació bancària que publica informació d’interès dins del sector bancari. Permet l’accés a 

Funcas, Fundació de les Caixes d’Estalvi, on es pot trobar informació sobre jornades, seminaris 

i esdeveniments, 

http://www.ceca.es/ 

 

Cercle d’Economia 

Associació de referència com a emissor d’opinió en el àmbit polític i econòmic. El seu web 

conté informació sobre publicacions, esdeveniments i accés a un directori d’empreses 

col·laboradores. 

http://cercleeconomia.com/el-cercle/el-cercle-avui/  

 

Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Web del Col·legi professional d’economistes, des del qual es mostren publicacions, agenda 

d’esdeveniments, cercador de jornades formatives i, també dóna accés a la seva borsa de 

treball per als col·legiats. 

www.coleconomistes.cat 

 

http://www.acca-assegurances.cat/
http://www.aebanca.es/es/index.htm
http://www.agn.org/
http://www.cambrabcn.org/cambra
http://www.camerdata.es/index.php
http://www.ceca.es/
http://cercleeconomia.com/el-cercle/el-cercle-avui/
http://www.coleconomistes.cat/
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Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 

Web del Col·legi amb informació rellevant com un cercador de formació, informació sobre 

esdeveniments, o un espai de notícies d’actualitat. 

http://gestors.cat/ca 

 

EFPA European Financial Planning Association 

Web de la delegació espanyola de l’associació europea d’assessoria i planificació financera-

patrimonial. En aquest portal,entre altra informació, es poden trobar propostes d’activitats, 

seminaris i conferències.  

http://www.efpa.es/ 

 

European Banking Federation 

Entitat que representa els bancs establerts a tota Europa. Al seu web es troba un espai onwa 

pot  enviar la candidatura. 

http://www.ebf-fbe.eu/jobs/  

 

Foment del Treball 

Patronal d’empreses de Catalunya. El web ofereix informació sobre activitats, notícies, així 

com una secció de temes, trobant-se present el d’Economia, entre altres. 

http://www.foment.com/cat/default.aspx 

 

Instituto de Actuarios Españoles  

Col·legi professional que ofereix serveis als professionals titulats en ciències actuarials,. El 

seu web possibilita l’accés a la borsa de treball, informació d’esdeveniments i publicacions 

d’interès, així com l’accés a formació. 

http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/BolsaEmpleo/bolsatrabajo.htm 

 

Nueva Economía – Fórum 

Organització independent de debats, que coordina molts esdeveniments de referència pel 

sector econòmic i financer. El seu web conté publicacions d’interès. 

http://www.nuevaeconomiaforum.org/  

 

Pimec 

Patronal d’empreses de Catalunya, especialitzada en la petita i mitjana empresa. 

http://web.pimec.org 

 

 

b) Altres entitats oficials d’interès: 

 

Agencia Tributaria 

A la secció de “Empleo público” es troba l’oferta de feina pública de l’agència, així com altra 

informació d’interès públic. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/

Empleo_publico.shtml  

 

CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores 

A través del web d’aquest organisme encarregat de la supervisió i inspecció dels mercats de 

valors, es possibilita l’accés al llistat d’ofertes vigents, així com informació variada del sector. 

http://www.cnmv.es/index.htm 

 

Ministerio de Economía y Competitividad 

Accés a informació d’interès i publicacions del ministeri. 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/?lang_choosen=ca  

 

 

 

http://gestors.cat/ca
http://www.efpa.es/
http://www.ebf-fbe.eu/jobs/
http://www.foment.com/cat/default.aspx
http://www.actuarios.org/espa/web-nueva/BolsaEmpleo/bolsatrabajo.htm
http://www.nuevaeconomiaforum.org/
http://web.pimec.org/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Empleo_publico.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Empleo_publico.shtml
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/?lang_choosen=ca
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Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Accés a informació d’interès i publicacions del ministeri. A través del botó “Serveis”,es pot 

accedir a les ofertes de feina vigents. 

http://www.minhap.gob.es/ca-ES/Paginas/Home.aspx 

 

ICO Instituto de Crédito Oficial 

Accés a informació d’interès,així com a ofertes de feina vigents a través de la secció “Empleo”. 

http://www.ico.es/web/ico/empleo 

http://www.minhap.gob.es/ca-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ico.es/web/ico/empleo
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06. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector. 

 

 

Grups temàtics com: 

 

 Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona  

https://www.linkedin.com/grps/Facultat-d-Economia-i-Empresa-2105962/about? 

 Economia Solidaria y Social (Grup privat amb sol·licitud d’accés)  

https://www.linkedin.com/grps/Economia-Solidaria-Social-1870822/about? 

 Spanish Business Finance Leadership 

https://www.linkedin.com/grps/Spanish-Business-Finances-Leadership-

5093559?split_page=66 

 Profesionales Sector Banca y Servicios Financieros de España  

https://es.linkedin.com/grps/Profesionales-Sector-Banca-Servicios-Financieros-

1283267/about? 

 Empleo Banca (Grup privat amb sol·licitud d’accés)  

https://es.linkedin.com/grps/Empleo-Banca-3713390/about? 

 Agentes Colaboradores y Financieros de Banca 

https://es.linkedin.com/grps/AGENTES-COLABORADORES-FINANCIEROS-BANCA-

3679018/about? 

 Banca 2.0 (Grup privat amb sol·licitud d’accés) 

https://es.linkedin.com/grps/Banca-20-3128451/about? 

 Consultores de Banca Personal y Asesores Financieros  

https://es.linkedin.com/grps/Consultores-banca-personal-asesores-financieros-

4363691/about? 

 Solo Banca Privada 

https://es.linkedin.com/grps/Solo-Banca-Privada-4196051/about? 

 Banca y Finanzas Corporativas (Grup privat amb sol·licitud d’accés)  

https://www.linkedin.com/grps?gid=3105134&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551444330892136%2CVSRPtargetId%3A3105134%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 Economy, Economics & World Finance Group (en anglès) 

https://es.linkedin.com/grps?gid=45061&trk=fulpro_grplogo 

 

 

a) Espais de coneixement i blogs especialitzats en opinió i anàlisi del sector de la banca i les 

finances: 

 

Blog Funcas: http://blog.funcas.es/ 

Blog Salmón: http://www.elblogsalmon.com/ 

Economy Weblog: http://economy.blogs.ie.edu/ 

Nada es Gratis: http://nadaesgratis.es/  

Sintetia: http://www.sintetia.com/ 

    

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/grps/Facultat-d-Economia-i-Empresa-2105962/about?
https://www.linkedin.com/grps/Economia-Solidaria-Social-1870822/about?
https://www.linkedin.com/grps/Spanish-Business-Finances-Leadership-5093559?split_page=66
https://www.linkedin.com/grps/Spanish-Business-Finances-Leadership-5093559?split_page=66
https://es.linkedin.com/grps/Profesionales-Sector-Banca-Servicios-Financieros-1283267/about?
https://es.linkedin.com/grps/Profesionales-Sector-Banca-Servicios-Financieros-1283267/about?
https://es.linkedin.com/grps/Empleo-Banca-3713390/about?
https://es.linkedin.com/grps/AGENTES-COLABORADORES-FINANCIEROS-BANCA-3679018/about?
https://es.linkedin.com/grps/AGENTES-COLABORADORES-FINANCIEROS-BANCA-3679018/about?
https://es.linkedin.com/grps/Banca-20-3128451/about?
https://es.linkedin.com/grps/Consultores-banca-personal-asesores-financieros-4363691/about?
https://es.linkedin.com/grps/Consultores-banca-personal-asesores-financieros-4363691/about?
https://es.linkedin.com/grps/Solo-Banca-Privada-4196051/about?
https://www.linkedin.com/grps?gid=3105134&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551444330892136%2CVSRPtargetId%3A3105134%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3105134&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551444330892136%2CVSRPtargetId%3A3105134%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3105134&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551444330892136%2CVSRPtargetId%3A3105134%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=45061
https://es.linkedin.com/grps?gid=45061&trk=fulpro_grplogo
http://blog.funcas.es/
http://www.elblogsalmon.com/
http://economy.blogs.ie.edu/
http://nadaesgratis.es/
http://www.sintetia.com/
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07. Jornades i esdeveniments 

Esdeveniments i activitats més importants del sector. 

 

Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que tenen lloc a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva  

 

 

Barcelona Tribuna 

Fòrum d'opinió i debat que es reuneix periòdicament durant un dinar-conferència-col·loqui 

amb destacades personalitats del món econòmic, social, cultural i científic. En el web es poden 

consultar els resums d’algunes conferències realitzades. 

http://www.barcelonatribuna.com/es/ 

 

Nueva Economía – Fórum 

Organització independent de debats, que organitza molts esdeveniments de referència pel 

sector econòmic i financer. Des del web es poden visualitzar els vídeos de conferències 

realitzades, entrant a la secció “Vídeofórum”. 

http://www.nuevaeconomiaforum.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Col·legi d’Economistes de Catalunya: https://twitter.com/economistescat 

 Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya: https://twitter.com/Gestorscat 

 Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 

https://twitter.com/auditorscensors  

 Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: https://twitter.com/AssociacioACCID 

 Associació Espanyola d’Assessors Fiscals - Catalunya: https://twitter.com/AEDAFCAT  

 Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona: 

https://twitter.com/_empresistes  

 

 

 

 

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 

A través de les xarxes socials, molts col·legis i associacions fan partícips als 

seus seguidors de propers esdeveniments. També publiquen informació sobre 

jornades formatives i notícies d’actualitat referents al sector de finances. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.barcelonatribuna.com/es/
http://www.nuevaeconomiaforum.org/
https://twitter.com/economistescat
https://twitter.com/Gestorscat
https://twitter.com/auditorscensors
https://twitter.com/AssociacioACCID
https://twitter.com/AEDAFCAT
https://twitter.com/_empresistes
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/

