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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’Energia i l’aigua. 

 

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

 

01. Portals d’ocupació especialitzats 

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

 

 

Acciona 

Lloc web de l’empresa amb accés a ofertes de feina especialitzades i un espai de consells per a 

trobar feina. 

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx 

 

Ecoempleo 

Web amb accés a ofertes de treball relacionades amb el sector que inclou una guia de llocs de 

treball verds. 

http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of 

 

Energías renovables 

Portal web amb notícies, articles, consells i borsa de treball 

http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas 

 

Go 4 oil, gas and energy 

Portal amb accés a ofertes de feina d’abast mundial relacionades amb la indústria petrolera, 

gas i energia a nivell internacional. 

http://www.go4oilgasandenergyjobs.com/es/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als portals d’ocupació especialitzats trobaràs majoritàriament ofertes internacionals i 

de petites i mitjanes empreses. Les de les grans empreses les localitzaràs directament 

als seus webs, als fòrums d’experts i les xarxes socials. Això demana que siguis molt 

proactiu en la recerca de l’oferta. 

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx
http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of
http://www.energias-renovables.com/empleo-ofertas_de_empleo-134-Ofertas
http://www.go4oilgasandenergyjobs.com/es/index.php
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02. 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. 

 

 

Ginko 

Consultoria estratègica de RRHH en el sector de les energies renovables. Cal contactar 

directament amb la seu de Barcelona. 

http://www.gin-ko.com/ginko.php 

 

Zimma 

És una empresa de headhunters especialitzada en la selecció de perfils directius i 

especialitzats. Les seves àrees de treball també engloben el sector de l’energia. 

http://www.zimma.es/oportunidades/ 
  

 

http://www.gin-ko.com/ginko.php
http://www.zimma.es/oportunidades/
http://www.zimma.es/oportunidades/
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03. Autocandidatura 

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

proposta de col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

 

a) Relacionades amb l’aigua: 

 

Aigües de Barcelona 

Empresa pública que s’ocupa de la gestió del cicle de l’aigua. Accés a formar part del seu 

equip. 

http://aiguesdebarcelona.epreselec.com/candidato/general/General.aspx 

 

Aqua Ambient ibèrica 

Empresa especialitzada en el tractament d’aigües residuals  i en especial en el tractament 

d’aigües hidro-carburades. Té seu a Barcelona. 

http://www.aqua-ambient.com/es/contactar 

 

Aqualogy 

Empresa internacional de solucions integrades de l’aigua i la sostenibilitat amb una seu a 

Barcelona. 

http://www.aqualogy.net/esp/es/aqualogy 

 

Aqua química 

Ofereix serveis de tractament i control d’aigua.  

http://aquaquimica.net/contacto/ 

 

CEASA 

La Companyia Europea de l'Aigua és membre actiu de les principals associacions mundials 

dels professionals de tractaments de l'aigua. Té seu a Catalunya. 

http://www.ceasaespana.com/contacto/ 

 

Fluidra 

Grup d’empreses relacionades amb el tractament de l’aigua i les piscines. 

http://www.fluidra.es/ 

 

INSOL 

Empresa amb implantació internacional, de subministrament de components i sistemes 

complets de tractament d’aigües. Té una delegació a Terrassa. 

http://www.insolpwg.com/contacto.html 

 

 

b) Combustibles fòssils i elèctriques: 

 

BP 

Accés a presentar autocandidatura en la pestanya “Carrera en BP”.   

http://www.bp.com/home.do?categoryId=950 

 

Cepsa 

Cepsa és una empresa que té com a nucli d’activitat la refinació del petroli. A través d’aquest 

espai es pot enviar el currículum i també tenir accés a totes les vacants vigents. 

http://www.cepsa.com/portal/site/careers/?lang_choosen=es 

 

http://aiguesdebarcelona.epreselec.com/candidato/general/General.aspx
http://www.aqua-ambient.com/es/contactar
http://www.aqualogy.net/esp/es/aqualogy
http://aquaquimica.net/contacto/
http://www.ceasaespana.com/contacto/
http://www.fluidra.es/
http://www.insolpwg.com/contacto.html
http://www.bp.com/home.do?categoryId=950
http://www.cepsa.com/portal/site/careers/?lang_choosen=es
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Endesa 

Empresa del sector elèctric a Espanya i Portugal. Accés a formar part del seu equip de treball. 

http://www.endesa.com/es/uneteanosotros/home  

 

Gas Natural Fenosa 

Empresa distribuïdora i comercialitzadora de recursos energètics: gas i electricitat. Té un canal 

específic per a gestionar les ofertes laborals. 

http://www.gasnaturalfenosa.es/ca/coneix-

nos/mes+que+gas+i+electricitat/1285342553344/canal+ocupacio.html  

 

GME Energy People 

Empresa especialitzada en la distribució de combustibles sòlids. Accés a formar part del seu 

equip. 

http://www.garciamunte.com/work-with-us/ 

 

Nexus Energía 

Empresa d’electricitat i gas natural. Accés a enviar candidatura mitjançant el cv.  

http://www.nexusenergia.net/es-es/trabaja-con-nosotros/ofertas-actuales.html 

 

Petronor 

Empresa petrolífera espanyola, dedicada a la refinació i comercialització de diferents 

productes. Accés a presentar candidatura enviant el cv. 

http://petronor.eus/es/refineria/empleo/ 

 

Petromiralles 

Empresa de distribució de carburant. El web disposa d’un apartat per adjuntar el cv i postular 

la candidatura a perfils professionals concrets.  

http://www.petromiralles.com/ca-es/empresa/treballa-amb-nosaltres.html  

 

Repsol  

Empresa espanyola d’abast internacional que treballa solucions energètiques. En aquest 

apartat del seu web es troben les ofertes de feina en procés de selecció. 

http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/ 

 

SAMCA 

Empresa minera de carbó. Accés a formar part del seu equip a través del portal “Jobsite”.  

https://jobsite.samca.com/candid?sp=006 

 

SGL Group 

Empresa internacional amb presència a Alemanya, Estats Units i La Xina, que té com a objectiu 

extreure energia del carbó. A través del seu web es pot accedir a ofertes de feina per treballar 

dins d’aquesta companyia. 

http://www.sglgroup.com 

 

Shell 

Grup de companyies d’energia i petroquímiques. Cal comunicar-se a través de les dades de 

contacte.  

http://www.shell.es/about-our-website/contact-us.html 

 

TOTAL Group 

Empresa francesa que treballa en el camp del petroli, el gas natural i les energies 

complementàries. Accés a l’espai de treball i de pràctiques de l’empresa.  

http://www.total.com/fr/candidats/rejoignez-nous 

 

 

 

 

http://www.endesa.com/es/uneteanosotros/home
http://www.endesa.com/es/uneteanosotros/home
http://www.gasnaturalfenosa.es/ca/coneix-nos/mes+que+gas+i+electricitat/1285342553344/canal+ocupacio.html
http://www.gasnaturalfenosa.es/ca/coneix-nos/mes+que+gas+i+electricitat/1285342553344/canal+ocupacio.html
http://www.garciamunte.com/work-with-us/
http://www.nexusenergia.net/es-es/trabaja-con-nosotros/ofertas-actuales.html
http://petronor.eus/es/refineria/empleo/
http://www.petromiralles.com/ca-es/empresa/treballa-amb-nosaltres.html
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/empleo/
https://jobsite.samca.com/candid?sp=006
http://www.sglgroup.com/
http://www.shell.es/about-our-website/contact-us.html
http://www.total.com/fr/candidats/rejoignez-nous
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c) Energia nuclear: 

 

Central nuclear ASCÓ i VANDELLÓS 

Accés a formar part del seu equip mitjançant enviament de CV via formulari. 

http://www.anav.es/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message

&pf=2&Itemid=6&lang=ca  

 

Central nuclear COFRENTES 

Pertanyent al Grup Iberdrola, el web de l’empresa habilita un espai per contactar directament 

amb la central.  

http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFFRCONTACTA  

 

Coapsa 

Empresa que realitza projectes d’enginyeria, fabricació i serveis a planta, especialitzada en el 

sector nuclear, terminals portuàries, plantes industrials i en tractament d’aigües. Accés a 

formar part del seu equip enviant el cv. 

http://www.coapsa.com/contacto 

 

ENRESA - Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A  

S'ocupa del desmantellament de centrals nuclears i de la restauració ambiental de mines i 

instal·lacions relacionades amb l'urani Entre d’altres localitzacions, té seu a la instal·lació de 

Vandellós I. 

http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos#bloque168  

 

ENSA 

Companyia  internacional en fabricació i serveis per a la indústria nuclear civil. Es pot enviar 

candidatura. 

http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=70

04517&LANGID=1034 

 

ENUSA 

Empresa d’activitat nuclear i medioambiental. Es pot sol·licitar formar part del seu equip. 

http://www.enusa.es/trabaja-con-nosotros/ 

 

GES 

Global Energy Services és una operadora capdavantera en serveis d'enginyeria, instal·lació i 

manteniment per als sectors elèctric, petroquímic i, per al sector de les energies renovables. 

https://ges.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-

login.xhtml?error=deny&dgv=4880526920534177864 

 

EPD Energia 

Empresa que ofereix serveis en diferents àrees del panorama energètic com l'electricitat, el 

gas i el segment de les energies renovables. Cal enviar CV a l’adreça de l’oficina a Barcelona. 

http://www.edpenergia.es/institucional/tratarAplicacionOficinaMapa.do?idProvincia=barcelo

na 

 

NUCLENOR Garoña 

Empresa d’energia nuclear de la central nuclear de Sta. Mª de Garoña. Accés a formar part del 

seu equip de treball.  

http://www.nuclenor.org/trabaja.htm 

 

Tecnatom 

Enginyeria dedicada a prestar serveis al sector nuclear, mitjançant l’inspecció d’estructures i 

components, formació i selecció de personal especialitzat. 

http://www.tecnatom.es/es/es/trabaja-con-nosotros  

 

 

http://www.anav.es/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=2&Itemid=6&lang=ca
http://www.anav.es/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=2&Itemid=6&lang=ca
http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFFRCONTACTA
http://www.cncofrentes.es/wcofrnts/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESCOFFRCONTACTA
http://www.coapsa.com/contacto
http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos#bloque168 
http://www.enresa.es/nosotros/quienes_somos#bloque168 
http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=7004517&LANGID=1034
http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=7004517&LANGID=1034
http://curriculums.ensa.es/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchENSA.asp?FUNID=7004517&LANGID=1034
http://www.enusa.es/trabaja-con-nosotros/
https://ges.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml?error=deny&dgv=4880526920534177864
https://ges.asp.infojobs.net/candidate/candidate-login/candidate-login.xhtml?error=deny&dgv=4880526920534177864
http://www.edpenergia.es/institucional/tratarAplicacionOficinaMapa.do?idProvincia=barcelona
http://www.edpenergia.es/institucional/tratarAplicacionOficinaMapa.do?idProvincia=barcelona
http://www.nuclenor.org/trabaja.htm
http://www.tecnatom.es/es/es/trabaja-con-nosotros
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d) Energies renovables: 

 

Enertika 

Enginyeria amb seu a Barcelona, que presta serveis de gestió energètica, construcció i 

explotació de plantes de generació d’energies renovables, etc. 

http://www.enertika.com/empleo/ 

 

Gesternova 

Empresa elèctrica estatal que va ser la primera en comercialitzar exclusivament energia 100% 

renovable. 

www.gesternova.com 

 

Iberdrola 

Empresa espanyola amb seu a Bilbao que genera, distribueix i comercialitza electricitat i gas 

natural. Accés a enviar candidatura.  

http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/canal-empleo/acepta-reto/ofertas/ 

 

Lavola 

Empresa de serveis per a la sostenibilitat integral. 

http://www.lavola.com/nosaltres/borsa-de-treball/   

 

Som Energia 

Cooperativa de producció i consum d’energies renovables amb seu al Parc Científic i Tecnològic 

de la Universitat de Girona 

https://www.somenergia.coop/es/ 

 

 

e) Consultoria energètica: 

 

ATJ consultores 

Prestació integral de serveis de consultoria, tant en l'àrea d'enginyeria com en la de serveis. 

Cal enviar CV via email. 

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

 

GNERA 

Gestió de la producció d'energia i de la integració de noves tecnologies en aquest sector. 

http://www.gnera.es/ES/unete.html  

 

 

f) Directoris d’empreses: 

 

APERCA  

Cercador d’empreses de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de 

Catalunya. 

http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm 

 

Energelia 

Directori d’empreses especialitzades en energia renovables. 

http://energelia.com/empresas-renovables  

 

Energetica21 

Revista digital que conté un ampli directori d’empreses d’energies renovables. 

http://guia.energetica21.com/ 

 

 

 

 

http://www.enertika.com/empleo/
http://www.gesternova.com/
http://www.iberdrola.es/conocenos/una-gran-empresa/canal-empleo/acepta-reto/ofertas/
http://www.lavola.com/nosaltres/borsa-de-treball/
https://www.somenergia.coop/es/
http://www.atjconsultores.com/default.aspx
http://www.gnera.es/ES/unete.html
http://www.gnera.es/ES/unete.html
http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm
http://energelia.com/empresas-renovables
http://guia.energetica21.com/
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IDAE 

L’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía disposa d’un directori d’empreses 

d’energies renovables i de serveis energetics. 

http://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.36

4 

 

Top 50 

Directori d’empreses especialitzades en energies renovables a Barcelona. 

http://www.top50-solar.de/es/directorio-de-empresas/country/esp/city/Barcelona.html 

 

 

http://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.364
http://www.idae.es/index.php/mod.empresasservicios/mem.fbusquedaEmpresas/relmenu.364
http://www.top50-solar.de/es/directorio-de-empresas/country/esp/city/Barcelona.html
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04. 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. 

 

 

Asociación Empresarial Eólica 

Accés al portal d’ocupació de l’associació formada per empreses d’àmbit estatal. Cal omplir el 

formulari amb la informació requerida, especificar el lloc de feina desitjat i adjuntar el CV . 

http://www.aeeolica.org/es/sobre-aee/portal-de-empleo/ 

 

AIQS Associació de químics i enginyers de l’Institut Químic de Sarrià 

Disposa de diferents serveis, entre ells la borsa de treball.  

http://www.aiqs.es/catala/bolsa.asp 

 

AQUA 

Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas. 

http://www.aquaespana.org/ 

 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

Accés a la borsa de treball que està oberta a qualsevol persona que vulgui registrar-se com a 

usuari d’aquest servei. 

http://www.coamb.cat/ocupacio/borsa-de-treball/ 

 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Accés a informació, noticies i serveis. 

http://cbiolegs.cat/ 

 

Col·legi de Químics de Catalunya 

Disposa d’una amplia borsa de treball i també ofereix formació, assessoria laboral i un fòrum 

d’intercanvi d’experiències tècniques i professionals, entre d’altres serveis, als seus associats. 

http://borsa.quimics.cat/ 

 

Facultat de química de la Universitat Rovira i Virgili 

Ofereix ofertes de feina, pràctiques i beques d’inserció laboral als seus estudiants i llicenciats. 

http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html 

 

Institut Català d’Investigació Química 

Publica a la seva plana web ofertes d’investigació pre i  post-doctorals així com de suport 

tècnic. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student 

 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 

Accés a les seves ofertes de feina d’aquesta entitat que pertany al CSIC i té abast estatal.  

http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3

5&Itemid=57&lang=es 

 

Institut Català d’Energia 

Web de l’institut oficial que elabora i duu a terme la política energètica catalana. 

http://icaen.gencat.cat/ca/  

 

http://www.aeeolica.org/es/sobre-aee/portal-de-empleo/
http://www.aiqs.es/catala/bolsa.asp
http://www.aquaespana.org/
http://www.coamb.cat/ocupacio/borsa-de-treball/
http://cbiolegs.cat/
http://cbiolegs.cat/
http://borsa.quimics.cat/
http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html
http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=57&lang=es
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=57&lang=es
http://icaen.gencat.cat/ca/
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Consell 

Institut Català de Recerca de l’Aigua 

Disposa d’un apartat amb ofertes de feina del  sector. 

http://www.icra.cat/ofertes 

 

Institut Químic de Sarrià 

Disposa d’un servei de carreres professionals dirigits a les empreses i als alumnes, amb un 

fòrum de treball. 

http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540 

 

Societat Catalana de Química  

Accés a noticies i esdeveniments i jornades relacionades amb la temàtica.  

http://scq.iec.cat/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Altres recursos d’interès: 

 

Agència Catalana de l’Aigua 

Accés a informació i publicacions relacionades amb el sector. 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/ 

 

Consejo de Seguridad Nuclear 

Institució estatal que té com a objectiu la vigilància radiològica ambiental i les instal·lacions 

nuclears. 

http://www.csn.es/ 

 

Club Español de la Energía 

Entitat que contribueix en una millor comprensió de diferents temes relacionats amb l'energia 

pels diferents interlocutors socials. 

http://www.enerclub.es/ 

 

Foro Nuclear  

Agrupa les empreses espanyoles relacionades amb els usos de l'energia nuclear. Des d’allà es 

pretén apropar les activitats del sector a la societat. 

http://www.foronuclear.org/e_nucl.jsp?id=2 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Portal amb informació, recursos i articles d’interès.  

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

 

Ministerio de Industria, Energia yTurismo 

Des del web es poden consultar les convocatòries d’oposicions a diversos ens públics, entre 

ells, l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, o el Consejo de Seguridad 

Nuclear. 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Empleo.aspx 

 

 

Prepara’t per als processos de selecció, entrenant en la realització de tests 

psicotècnics i dinàmiques de grup, perquè aquesta és una de les fases que 

acostuma a estar present en el procés de selecció estàndard que empra aquest 

sector per fitxar professionals. 

http://www.icra.cat/ofertes
http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540
http://scq.iec.cat/
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
http://www.csn.es/
http://www.enerclub.es/
http://www.foronuclear.org/e_nucl.jsp?id=2
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Empleo.aspx
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Sociedad Nuclear Española 

Accés a informació, publicacions i activitats relacionades amb el sector nuclear.  

http://www.sne.es/ 

 

World Nuclear Association 

Pàgina web adreçada als professionals de l’energia nuclear. La seva finalitat es oferir 

informació actualitzada del sector i novetats d’abast mundial en tot el referent a l’energia. 

http://www.world-nuclear.org/ 

 

 

 

b) Altres borses de treball: 

 

Energy Jobs 

Espai per cercar feina en el subsector de l’energia, a nivell internacional. 

http://www.energyjobsnetwork.com/home.asp?code=ejobs 

 

Solar Web 

Borsa de treball per a professionals del sector de les renovables.. El web ofereix també 

informació rellevant del sector. 

http://www.solarweb.net/empleo/energia-solar.php 

 

Water jobs 

Portal d’ocupació de l’industria de l’aigua a nivell internacional. Té un espai per les persones 

que estan cercant feina i un altre per les empreses.  

http://www.waterjobs.com/jobseekers.htm 

 

Water jobs on line 

Portal professional de l’aigua que representa un punt de trobada per empreses del sector i 

associacions a Amèrica del Nord. 

http://www.waterjobsonline.com/ 

 

http://www.sne.es/
http://www.world-nuclear.org/
http://www.energyjobsnetwork.com/home.asp?code=ejobs
http://www.solarweb.net/empleo/energia-solar.php
http://www.waterjobs.com/jobseekers.htm
http://www.waterjobsonline.com/
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05. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

Mundo Petróleo 

Portal professional del sector petrolífer que representa un punt de trobada per empreses del 

sector i associacions. 

http://www.mundopetroleo.com/ 

 

 

Grups temàtics a LinkedIn, com: 

 

 Agua 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2703694&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_

*1_*1_acciona&trk=rr_grp_name 

 Energía Eléctrica  

https://www.linkedin.com/grps/Energia-Electrica-3642369/about? 

 Energías Renovables Alternativas 

https://es.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ALTERNATIVAS-

1129157/about? 

 Energías Renovables en España   

https://www.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ESPA%C3%91A-

1730017/about? 

 Energías Renovables y Sostenibles 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=click

edVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-

2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias 

 iAgua Profesionales. Gestión y conservación del agua  

https://www.linkedin.com/grps/iAgua-Profesionales-Gesti%C3%B3n-

conservaci%C3%B3n-agua-3671111/about? 

 Nuclear Power – the next generation  

https://es.linkedin.com/grps/Nuclear-Power-next-generation-46854/about? 

 Oil and Gas People   

https://www.linkedin.com/grps/Oil-Gas-People-2399222/about? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica les jornades específiques que es celebrin dins de l’àmbit de la teva 

especialització, ja que aquest és un sector molt ampli i hi ha diversitat 

d’esdeveniments i actes; en aquests esdeveniments podràs establir relacions 

amb els professionals i empreses de referència. Entra en contacte, a més, amb 

els grups temàtics de discussió i interès professional que es desenvolupen dins 

de les xarxes socials professionals. 

http://www.mundopetroleo.com/
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703694&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_acciona&trk=rr_grp_name
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703694&goback=%2Ebzo_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_acciona&trk=rr_grp_name
https://www.linkedin.com/grps/Energia-Electrica-3642369/about?
https://es.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ALTERNATIVAS-1129157/about?
https://es.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ALTERNATIVAS-1129157/about?
https://www.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ESPA%C3%91A-1730017/about?
https://www.linkedin.com/grps/ENERGIAS-RENOVABLES-ESPA%C3%91A-1730017/about?
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias
https://www.linkedin.com/grps?gid=2703798&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A2703798%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1448465541767%2Ctas%3Aenergias
https://www.linkedin.com/grps/iAgua-Profesionales-Gesti%C3%B3n-conservaci%C3%B3n-agua-3671111/about?
https://www.linkedin.com/grps/iAgua-Profesionales-Gesti%C3%B3n-conservaci%C3%B3n-agua-3671111/about?
https://es.linkedin.com/grps/Nuclear-Power-next-generation-46854/about?
https://www.linkedin.com/grps/Oil-Gas-People-2399222/about?
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06. 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  

 

 

Congrés d’Energia de Catalunya 

Web del congrés de debat i consens del sistema energètic català. 

www.coenercat.cat 

 

EFIAQUA 

Feria internacional para la gestión eficiente del agua de València. Incideix en la innovació i la 

investigació en l'àmbit de la gestió de l'aigua. 

http://efiaqua.feriavalencia.com/ 

 

Smart City Expo World Congress 

Saló i congrés internacional de referència de Smart City que es celebra a Barcelona. 

www.smartcityexpo.com 

 

Salón Ciclo Integral del Agua  

Primer saló del cicle integral de l’aigua celebrat a Barcelona, organitzat per AQUA España i la 

Fira de Barcelona, en el marc de l’Smart City Expo World Congress. 

http://www.firabarcelona.com/news/-/pressnews/5866050/Aqua-Espana-y-Fira-de-

Barcelona-impulsan-un-nuevo-salon-sobre-el-ciclo-integral-del-agua 

 

TSAC 

Congrés del tercer sector ambiental de Catalunya 

http://o3sac.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingues en compte que els congressos i salons organitzats en aquest sector 

acostumen a ser de gran envergadura i no tots són abastables a nivell geogràfic. 

Recorda en aquests casos, que els esdeveniments de caràcter internacional els 

podries seguir per Internet via streaming. Això t’ajudaria a estar al dia de les 

tendències i identificar les empreses més dinàmiques del sector. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.coenercat.cat/
http://efiaqua.feriavalencia.com/
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.firabarcelona.com/news/-/pressnews/5866050/Aqua-Espana-y-Fira-de-Barcelona-impulsan-un-nuevo-salon-sobre-el-ciclo-integral-del-agua
http://www.firabarcelona.com/news/-/pressnews/5866050/Aqua-Espana-y-Fira-de-Barcelona-impulsan-un-nuevo-salon-sobre-el-ciclo-integral-del-agua
http://o3sac.org/
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Pots assabentar-te de més jornades i esdeveniments a: 

 

Cienciasambientales.com 

Accés a jornades i congressos del medi ambient a nivell estatal. 

http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-y-jornadas-de-medio-ambiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.cienciasambientales.com/es/congresos-y-jornadas-de-medio-ambiente
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/

