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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 Indústria Tèxtil. 

 

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. 

 

 

Fashionjobs.com 

Fasionjobs és un portal online dirigit a professionals de la moda, la bellesa i el luxe. Ofereix 

l’opció d’introduir el currículum, un directori d’empreses i, a més, un cercador d’ofertes de 

feina.  

http://es.fashionjobs.com/jobs/index.php 

 

Fashionunited.es  

Portal dedicat a la indústria de la moda de tot l’Estat. El web disposa d’un cercador d’ofertes 

de diferents perfils, així com possibilita el registre del CV. A més, disposa d’apartat de notícies, 

agenda i d’un espai de xarxa de contactes. 

http://www.fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Consell 

En els portals especialitzats en moda  majoritàriament es troben ofertes relacionades 

directa o indirectament amb la comercialització de grans marques. De totes maneres el 

sector del tèxtil aglutina molts àmbits, des de l’elaboració de filatures, passant pel 

disseny de producte, la confecció, campanyes de màrqueting, comercialització directa i 

on-line, fins i tot, la recerca i innovació de nous materials, maquinària i aplicació 

tecnològica. Així doncs, complementa la teva recerca amb l’ús de directoris d’empreses 

per a realitzar autocandidatura 

http://es.fashionjobs.com/jobs/index.php
http://www.fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
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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. 

 

 

Luxetalent 

Consultoria de selecció de personal especialitzada en la indústria de la moda, el luxe i el retail, 

a nivell estatal i internacional. 

http://www.luxetalent.es/principal 

 

SPE Serveis de Psicologia Empresarial 

Consultoria de Selecció amb la que habitualment col·laboren l’Asociación Española de 

Químicos y Coloristas Textiles (AEQCT) i la Confederación de la Industria Textil (Texfor) en la 

recerca de perfils especialitzats en el sector. 

http://www.spe-psicologia.com/cat/candidats.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

En sectors on la creativitat i la trajectòria professional anterior són valorats pels 

seleccionadors /es, com és el del tèxtil, pot ser una bona idea complementar el teu CV 

amb un portfoli, que et permeti mostrar de forma més visual i ampliada la teva experiència 

professional. Això reforçarà la teva marca personal i et facilitarà la difusió del teu perfil 

professional a través de els xarxes. 

http://www.luxetalent.es/
http://www.spe-psicologia.com/cat/candidats.htm
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03. Autocandidatura 

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

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

 

Aretex 

Firma amb seu a Arenys de Mar, especialitzada en confecció de gènere de punt. Des del web es 

pot contactar amb el departament de RRHH mitjançant un formulari de contacte. Per això s’ha 

de clicar sobre el botó ”RRHH”. 

http://www.condor.es/contacto.asp  

 

Calzedonia Group 

Grup de moda que emmarca les firmes de roba interior, Calzedonia i Intimissimi i la de roba 

interior i de la llar, Tezenis. Amb seu central a L’Hospitalet de Llobregat, des del seu web es 

poden consultar les ofertes vigents. 

http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/es/Default 

 

Desigual 

Grup tèxtil amb seu a Barcelona, que en el seu web publica les ofertes vigents. Permet 

inscriure´s a la vacant mitjançant el registre com a usuari al web i també a través del perfil de 

LinkedIn. 

https://career012.successfactors.eu/career?company=Desigual 

 

Encuentro Moda 

Empresa amb oficines i centre logístic a Arenys de Mar. El web permet consultar les ofertes 

vigents, així com enviar la candidatura. A banda de cercar personal pels seus punts de venda, 

també cerquen perfils de disseny o patronatge, compradors tèxtils, etc. Cal registre. 

http://www.encuentromoda.es/esp/trabaja-con-nosotros  

 

Grupo Cortefiel 

Grup tèxtil amb oficines a Barcelona, al seu web hi ha disponible un espai per consultar les 

ofertes a nivell estatal i internacional, així com l’enviament del CV., 

http://www.grupocortefiel.com/es/trabaja-con-nosotros 

 

IASO 

Empresa especialista en sistemes de protecció solar i que, entre d’altres serveis, ofereix 

solucions d’arquitectura tèxtil. Amb seu a Lleida, el web possibilita  l’enviament de 

candidatura. 

http://www.iaso.es/empresa/trabaja 

 

Inditex 

Grup tèxtil que comercialitza les marques Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, 

Bershka, Oysho, Kiddy's Class, Uterqüe i Stradivarius. Disposa de botigues arreu de l’estat i, 

algunes seus i centres logístics estan a la província de Barcelona, concretament a Tordera i  

Sallent. El web del grup conté un espai de publicació d’ofertes i també un apartat per enviar el 

CV. Cal registre.  

http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/buscador-ofertas 

 

Industrial Texcans 

Grup tèxtil expert en filatura de cotó, que dissenya i fabrica roba per a la llar, per a l’hostaleria i 

mocadors i altres complements personals. Engloba les marques Canellas, Pascuet i Gal·lus. 

Amb seu a Barcelona, des del web es pot contactar amb ells. 

http://www.condor.es/contacto.asp
http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/es/Default
https://career012.successfactors.eu/career?company=Desigual
http://www.encuentromoda.es/esp/trabaja-con-nosotros
http://www.grupocortefiel.com/es/trabaja-con-nosotros
http://www.iaso.es/empresa/trabaja
http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/buscador-ofertas


 

 

Recursos per a la recerca de feina / Sector de la Indústria Tèxtil 

 
7 

http://www.canellas.com/ca/qui-som 

 

Mango 

Empresa amb seu a Palau-Solità i Plegamans (Barcelona). Disposa d’un apartat per enviar la 

candidatura i consultar les ofertes vigents. Cal registre. 

https://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/trabajar/faq.html  

 

Margasa, Proyectos e Ingeniería Textil 

Empresa de Cerdanyola del Vallès, especialistes en projectes de desenvolupament i 

construcció d’instal·lacions pel reciclat de tot tipus de residus tèxtils, entre d’altres serveis. El 

web disposa d’un formulari de contacte. 

http://www.margasa.com/contacto 

 

Okatent 

Empresa especialitzada en la fabricació i muntatge de carpes, ofereix solucions d’arquitectura 

tèxtil, entre d’altres serveis. Amb oficines a Barcelona i fàbrica a Olesa de Montserrat, el web 

indica la forma de contactar amb la companyia. 

http://www.okatent.com/es/contacto-empresa-okatent-telefono-poblacion/ 

 

Original Buff 

Empresa tèxtil amb fàbrica i oficines a Igualada, que dissenya, produeix i distribueix tubulars, 

mocadors i ropa esportiva. El seu web permet consultar les ofertes vigents, a través de la seva 

fitxa d’empresa a Infojobs. 

http://www.buff.eu/es_es/work-with-us/  

 

Pepe Jeans 

Grup tèxtil amb oficines centrals a Barcelona, que comercialitza les marques Pepe Jeans, 

Calvin Klein, Tommy Hilfiger i Hackett London. A través de l’espai “Portal de empleo de Pepe 

Jeans” es poden consultar les ofertes de feina vigents. 

http://www.pepejeans.com/es_es/contacts/ 

 

Pronovias Fashion Group 

Grup de moda que dissenya, produeix, distribueix i comercialitza vestits de núvia, 

principalment. Amb seu a Barcelona on es concentra l’equip de dissenyadors, modelatge i 

patronatge i, fàbrica al Prat de Llobregat, en el seu web és possible consultar les ofertes 

vigents, tant a nivell estatal com internacional. 

http://www.pronoviasfashiongroup.com/pronovias-fashion-group/trabajar-en-

pronovias/index.html# 

 

Punt Roma 

Firma tèxtil que comercialitza roba per a la dona. Amb seu central a Mataró, el seu web té 

habilitat un espai de borsa de treball, així com la possibilitat d’enviar la candidatura des del 

botó “Trabaja con Nosotros”. 

http://www.puntroma.com/es/punt-roma/ 

 

Punto Blanco 

Firma de confecció de mitjons que pertany al grup Corporació Empresarial Valls. La central de 

fabricació i oficines es troben a Igualada i el centre logístic a Òdena. Des del web és possible 

contactar amb l’empresa. 

http://www.puntoblanco.com/contacte 

 

República Catalana 

Companyia tèxtil catalana que dissenya, produeix i comercialitza roba i complements. El seu 

web possibilita contactar amb l’empresa. 

http://www.larepublicademoda.cat/index.php?route=common/home 

 

http://www.canellas.com/ca/qui-som
https://www.mango.com/web/oi/servicios/company/ES/trabajar/faq.html
http://www.margasa.com/contacto
http://www.okatent.com/es/contacto-empresa-okatent-telefono-poblacion/
http://www.buff.eu/es_es/work-with-us/
http://www.pepejeans.com/es_es/contacts/
http://www.pronoviasfashiongroup.com/pronovias-fashion-group/trabajar-en-pronovias/index.html
http://www.pronoviasfashiongroup.com/pronovias-fashion-group/trabajar-en-pronovias/index.html
http://www.puntroma.com/es/punt-roma/
http://www.puntoblanco.com/contacte
http://www.larepublicademoda.cat/index.php?route=common/home
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Consell 

 
Smash 2005 
Firma catalana de roba que dissenya, distribueix i ven roba i accessoris per a la dona. La seu 

central i el de distribució es troben a Barcelona. El web permet enviar el Cv per correu 

electrònic. També publica les ofertes vigents de l’empresa. 

http://www.smash-wear.com/spanish/work-with-us.html/   
 

Velcro Companies 

Empresa d’Argentona que desenvolupa solucions de fixació per a la indústria tèxtil, entre 

d’altres aplicacions.  El seu web permet consultar el tipus de perfils que acostumen a cercar i 

les ofertes disponibles. 

http://www.velcro.es/about-us/careers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directoris d’empreses: 

 

Agrupación Española del Género de Punto 

Al seu web s’hi pot trobar un directori d’empreses del sector. 

http://buscaempresas.agrupaciontextil.org/comunidad/buscaempresas/empresas 

 

Textiles From Spain 

Plataforma web on trobaràs la relació d’empreses de la indústria que estan en procés 

d’internacionalització. Una bona manera de conéixer més empreses. 

http://www.textilesfromspain.org/es.html 

 

 

El sector de la indústria tèxtil, de fort arrelament a Catalunya i amb un impuls renovat en 

els darrers anys, és un dels sectors econòmics que tradicionalment més s’ha recolzat en 

una estructura d’unió d’empreses, mitjançant els gremis, les associacions i les 

agrupacions d’empreses o clústers. Algunes empreses només publiquen les seves 

ofertes a través de gremis o associacions a les que pertanyen. Sigues proactiu/iva i 

estigues alerta de les ofertes de feina que es publiquin en aquests canals. 

 
 

http://www.smash-wear.com/spanish/work-with-us.html/
http://www.velcro.es/about-us/careers
http://buscaempresas.agrupaciontextil.org/comunidad/buscaempresas/empresas
http://www.textilesfromspain.org/es.html
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04. Col·legis i associacions 

professionals 

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: 

 

Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils 

Clúster d’empreses relacionades amb el sector dels teixits d’ús tècnic. El web inclou 

informació sobre els seus associats, així com un directori d’empreses, a part d’un espai de 

notícies. 

http://www.textils.cat/  

 

Agrupació Tèxtil Fagepi 

Associació que té com a principal objectiu impulsar la competitivitat de les empreses tèxtils de 

l'Anoia. Des del web s’ofereix la possibilitat de consultar el directori d’empreses del sector de 

la regió, així com un espai de notícies d’actualitat. 

http://www.fagepi.net/articles-mostra-2002-cat-sobre_fagepi.htm 

 

Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles 

Institució de caire científic i tècnic que, entre d’altres serveis, des del web dóna accés a 

participar en una borsa de treball. 

http://aeqct.org/index.php/es/bolsa-de-trabajo 
 

Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero 

Entitat d’àmbit estatal que promou la investigació i el desenvolupament tecnològic en el sector 

tèxtil, especialment en el cotoner. Al web es pot accedir a un directori d’empreses. 

http://www.aitpa.es/  

 

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya  

Borsa de treball per a col·legiats o associats al Col·legi. Disponible, a més, un directori 

d’empreses i cercador per grup de serveis i sector d’especialització. També dóna accés a 

publicacions. 

http://www.eic.cat 

 

Associació dels Dissenyadors Professionals 

Entitat que d’entre altres serveis, promou el contacte professional entre els seus membres. 

http://adp.cat/  

 

Clúster Tèxtil Moda de Catalunya 

Des del web d’aquesta agrupació d’empreses del sector, es pot consultar el directori de socis 

membres, accedir a l’oferta formativa, estar informats de les activitats de difusió internacional 

que promou el clúster, etc. 

http://www.actm.cat/    

 

COOPERATEXTIL 

Plataforma de serveis per a la producció tèxtil, de l’àrea del Maresme. El web inclou directori 

d’empreses de la zona, a més d’informació sobre el Clúster de Gènere de Punt del Maresme. 

http://www.cooperatextil.com/ca/projecte  

 

http://www.textils.cat/
http://www.fagepi.net/articles-mostra-2002-cat-sobre_fagepi.htm
http://aeqct.org/index.php/es/bolsa-de-trabajo
http://www.aitpa.es/
http://www.eic.cat/
http://adp.cat/
http://www.actm.cat/
http://www.cooperatextil.com/ca/projecte
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Confederación de la Industria Téxtil 

Entitat estatal que defensa els interessos de les empreses tèxtils que fabriquen o 

comercialitzen filatures, teixits, manufactures i complements tèxtils. En el web s’hi pot trobar 

un directori d’empreses, així com notícies d’interès i una agenda d’activitats i esdeveniments 

estatals i internacionals. 

http://www.texfor.es/es/  

 

Fitex - Fundació per a la Innovació Tèxtil d’Igualada 

Entitat que té per objectiu impulsar el procés d'innovació de la indústria del gènere de punt. En 

el web es pot consultar informació dels projectes que s’hi desenvolupen, així com l’oferta 

formativa del sector que s’ofereix des de l’entitat.  

http://www.fitex.es/  

 

Gremi Artesà Tèxtil 

El web ofereix informació de tallers especialitzats i notícies d’actualitat d’interés, entre 

d’altra informació. 

http://gremiartesatextil.org/  

 

Gremi de Fabricants de Sabadell 

Associació que defensa els interessos de la indústria tèxtil de la zona, ofereix assessorament 

i, a més, també disposa d’una borsa de treball. Disposa així mateix d’un cercador de 

formacions. 

http://www.gremifab.es/cat/  

 

 

b) Universitats i Escoles: 

 

BAU 

Centre Universitari de Disseny de Barcelona, adscrit a la Universitat de Vic. Des del web es pot 

consultar tota l’oferta de màsters i postgraus.  

http://www.baued.es/ca  

 

Elisava 

Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona. El web mostra tota la seva oferta de 

graus oficials, postgraus i màsters. Disposa de borsa de treball per l’alumnat. 

http://www.elisava.net/ca 

 

Escuela Guerrero 

Escola ubicada a Barcelona que ofereix formació en el sector tèxtil, a més d’accés a la seva 

borsa de treball pels alumnes. 

http://www.escuelaguerrero.com/Web/Inicio.aspx 

 

Escola Llotja 

Centre que ofereix formació en ensenyaments superiors en disseny, cicles de grau mig i 

superior, monogràfics, etc. Disposa de borsa de treball per l’alumnat.  

http://www.llotja.cat/llotja/page/1/737/0/Inici  

 

Escola Massana 

Centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Al web s’hi troba la seva oferta 

formativa, concretament al cicle formatiu d’Art Tèxtil. També es pot accedir a la informació 

d’activitats, notícies i es dóna accés a la borsa de treball als alumnes.  

http://www.escolamassana.es/ca/page.asp?id=1  

 

 

 

 

 

http://www.texfor.es/es/
http://www.fitex.es/
http://gremiartesatextil.org/
http://www.gremifab.es/cat/
http://www.baued.es/ca
http://www.elisava.net/ca
http://www.escuelaguerrero.com/Web/Inicio.aspx
http://www.llotja.cat/llotja/page/1/737/0/Inici
http://www.escolamassana.es/ca/page.asp?id=1
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Consell 

ESDI – Escola Superior de Disseny 

Centre que ofereix formació universitària, màsters i postgraus, així com cursos i tallers 

relacionats amb el sector de la moda i del disseny. Disposa de borsa de treball adreçada als 

alumnes. 

http://www.esdi.es/ 

 

FDModa – Felicidad Dulce 

Escola Superior de Disseny, en el seu web es troba tota la seva oferta formativa. Els alumnes 

poden accedir a la borsa de treball. 

http://ca.lcibarcelona.com/FDModa.aspx  

 

IDEP 

Centre de formació associat a la Universitat Abat Oliba. Al web s’hi troba l’oferta formativa en 

el sector moda d’estudis superiors universitaris, màsters, postgraus i, també tallers i cursos 

d’estiu. 

http://www.idep.es/home-moda/  

 

IED Barcelona 

Escola Superior de Disseny que ofereix formació de màsters, postgraus, títols superiors en 

disseny, entre d’altres. Disposa de borsa de treball.  

http://iedbarcelona.es/ca/  

 

INNOTEX Center 

Centre constituït per la Universitat Politècnica de Catalunya, referent en R+D per a la indústria 

global, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, 

toxicològic i del medi ambient.  

http://innotex.upc.edu/catal%C3%A0/formaci%C3%B3/ 

 

La Salle - Universitat Ramon Llull 

Mostra les formacions disponibles en enginyeria. 

http://www.salle.url.edu 

 

UB - Universitat de Barcelona 

Accés als màsters i postgraus de gestió i direcció d’empreses de moda, il·lustració creativa en 

moda, o de gestió d’empreses de moda retail. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html 

 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Accés a l’oferta grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. 

http://www.upc.edu/grau/fitxa_grau.php?id_estudi=196 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forta tradició associativa que caracteritza aquest sector ha propiciat que 

existeixin un nombre important d’associacions i entitats amb una oferta formativa 

variada i que, alhora, gestionen bona part de les ofertes de treball del sector. No 

deixis de consultar les seves borses de treball. 

 

http://www.esdi.es/
http://ca.lcibarcelona.com/FDModa.aspx
http://www.idep.es/home-moda/
http://iedbarcelona.es/ca/
http://innotex.upc.edu/catal%C3%A0/formaci%C3%B3/
http://www.salle.url.edu/portal/lasalle/borsa-treball
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html
http://www.upc.edu/grau/fitxa_grau.php?id_estudi=196
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c) Altres entitats d’interès: 

 

Barcelona Centre de Disseny 

Centre de promoció i dinamització del disseny en l’àmbit empresarial i institucional. L’espai 

web disposa d’una agenda de jornades, un directori de dissenyadors, un apartat de 

publicacions, etc. 

http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=1  

 

Tecnio 

TECNIO és la marca que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts 

en investigació industrial i en transferència tecnològica a Catalunya. 

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-

sectorial/sistemesindustrials.jsp 

 

 

d) Altres recursos d’interès: 

 

Ateval Informa 

Portal d’informació sobre notícies i esdeveniments de rellevància en el sector tèxtil.  

http://www.atevalinforma.com/HOME 

 

BCN FASHION 

Plataforma de referència del món de la moda, tendències, bellesa, estil de vida, gastronomia i 

luxe de Barcelona. Recull informació d’actualitat rellevant del sector. 

http://bcnfashion.es/  

 

Circuit Museus Tèxtils 

Espai que aglutina l’oferta de documentació disponible, les agendes d’activitats i formacions 

que ofereixen el Centre de Documentació Museu Tèxtil, el Museu de l’Estampació de Premià de 

Mar i el Museu Marès de la Punta d’Arenys de Mar. 

http://www.circuitmuseustextils.cat/ 

 

FMAG 

Portal de notícies per als professionals de la moda, luxe i bellesa. 

http://es.fashionmag.com/  

 

Pinkermoda 

Portal professional del tèxtil i de la moda. El seu web conté notícies rellevants, monogràfics, i 

una agenda d’esdeveniments, entre d’altra informació. 

http://www.pinkermoda.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

L’oferta de vacants més accessible a través d’Internet, es concentra en la que 

ofereixen els grans grups de moda, sobretot en l’àmbit de comercialització. Tot i això, 

emprar els directoris d’empresa que ofereixen els webs d’agrupacions i associacions 

del sector, és un bon canal per arribar a contactar amb les PIME i explorar quines 

oportunitats de feina hi ha disponibles.  

http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=1
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-sectorial/sistemesindustrials.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-sectorial/sistemesindustrials.jsp
http://www.atevalinforma.com/HOME
http://bcnfashion.es/
http://www.circuitmuseustextils.cat/
http://es.fashionmag.com/
http://www.pinkermoda.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.  

 

 

a) Espais de relació professional: 

 

Barcelona és moda 

Portal web creat per la Cambra de Comerç de Barcelona com a punt de trobada per a les 

empreses i els professionals del sector de la moda. El web ofereix notícies rellevants del sector, 

agenda de jornades i esdeveniments, un directori d’empreses, etc. 

http://www.barcelonaesmoda.com/comercmoda/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grups temàtics com: 

 

 Diseñadores de indumentaria y textil  

https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Trabajar en Moda 

https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 
 Moda retail en España / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Empresas de moda y moda retail / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Área de Moda / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

 

 

Si estàs interessat en l’àrea de la moda, utilitza les xarxes socials per difondre la 

teva marca personal de forma creativa, tenint especial cura de la imatge personal, 

conceptes clau en aquest àmbit. Si t’interessa la innovació segueix els perfils dels 

centres tecnològics relacionats amb el tèxtil i els grups on participen. 

http://www.barcelonaesmoda.com/comercmoda/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2772200&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2772200&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545112559%2CVSRPtargetId%3A2772200%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4132232&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A4132232%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2609633&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2609633%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2039078&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545150594%2CVSRPtargetId%3A2039078%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3792698&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445545596509%2CVSRPtargetId%3A3792698%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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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 es fan a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

080 Barcelona Fashion 

Saló anual de dissenyadors. 

http://www.080barcelonafashion.cat/  

 

Barcelona Bridal Fashion Week 

Saló anual dedicat als vestits de núvia i cerimònia. 

http://www.barcelonabridalweek.com/  

 

Barcelona Fashion & Trend Festival 

Saló anual de tendència en moda de carrer. 

http://www.thebrandery.com/ 

 

Denim Première Vision 

Saló internacional que es celebra a la ciutat de Barcelona per a la indústria i comercialització 

del denim i el texà. 

http://denimpremierevision.com/  

 

La Fira Europea del Punt 

Saló organitzat per la Fira d’Igualada enfocat al punt. 

http://www.bstim.cat/ca/  

 

STIB BCN - Saló Tèxtil Internacional de Barcelona 

Saló internacional organitzat per Fira de Barcelona per a la indústria del tèxtil. 

http://stibbcn.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Per alguns perfils és fonamental participar en aquestes fires. Aquest és un sector que 

demana professionals identificats amb el sector i amb una visió del mateix i 

metodologies de treball clares. Aquestes fires així com la participació en elles a través 

de xarxes socials, poden ser una oportunitat per fer-ho. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.080barcelonafashion.cat/
http://www.barcelonabridalweek.com/
http://www.thebrandery.com/
http://denimpremierevision.com/
http://www.bstim.cat/ca/
http://stibbcn.com/
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/

