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

compte per realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de la Salut. 

 

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. 

 

eFisioterapia.net 

Portal de recursos especialitzat en Fisioteràpia. Es pot trobar un directori de clíniques, articles 

d’interès, així com un cercador d’ofertes laborals. 

http://www.efisioterapia.net/empleo/index.php 

 

Geriajobs 

Espai amb borsa de treball d’àmbit estatal de residencies geriàtriques i centres de dies, així 

com del sector sociosanitari en general 

http://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_empleo_residencias_centrosdedia.

php 

 

Inforesidencias 

Borsa de treball d’àmbit estatal d’oportunitats laborals en residències i centres de dia. També 

hi ha disponible un cercador de formacions especialitzades en gerontologia i notícies 

d’actualita. 

https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo 

 

MediEmpleo 

Portal especialitzat en ofertes dels àmbits de la medicina, infermeria i farmàcia. A més, hi ha 

disponible un cercador d’oposicions i publicacions. 

https://www.mediempleo.com/  

 

Portal medico.com 

Borsa de treball per a personal sanitari d’abast estatal i internacional. El web conté, a més, 

informació diversa sobre casos clínics, congressos, revistes mèdiques, etc. 

http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/ads_search.php?sid=1

707d9a02917ed66240e7da5f8ea256c 

 

Psicología Online 

Portal de recursos relacionats amb els diferents àmbits de la psicologia: clínica, infantil, 

psicoteràpies, experimental, industrial i recursos humans, etc. Disposa d'una secció d’ofertes 

de treball. 

http://www.psicologia-online.com/ofertastrabajo/index.php 

 

Salud Empleo 

Portal d’ofertes de feina d’Infermeria. També, es pot accedir a publicacions i articles, a més del 

portal “Enfermeria21”, on també s’hi mostren ofertes de feina, entre altra informació d’interès. 

http://www.saludempleo.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La major part de les oportunitats per treballar en el sector de la Salut es difonen per 

canals especialitzats (a través dels propis equipaments, centres, col·legis i 

associacions de professionals) així com  també a través de portals d’ocupació 

generalistes. Cal organitzar la recerca de feina amb l’ús en paral·lel de Canals 

específics i també de més generalistes per arribar al màxim d’oportunitats. 

http://www.efisioterapia.net/empleo/index.php
http://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_empleo_residencias_centrosdedia.php
http://www.exporesidencias.com/htm/geriajobs_bolsa_de_empleo_residencias_centrosdedia.php
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
https://www.mediempleo.com/
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/ads_search.php?sid=1707d9a02917ed66240e7da5f8ea256c
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/ads_search.php?sid=1707d9a02917ed66240e7da5f8ea256c
http://www.psicologia-online.com/ofertastrabajo/index.php
http://www.saludempleo.com/
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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. 

 

 

Bareus Consultors 

Consultoria especialitzada en la selecció de perfils professionals de l’àmbit sanitari. 

http://www.bareus.com/cat/ofertes.asp  

 

Scientific Search Internacional 

Consultoria especialitzada en recerca de perfils de l’àmbit de la salut i la ciència. 

http://scientific-search.com/candidatos/  

 

Serviclinic 

Empresa de selecció especialitzada en l’atenció sanitària en gerontologia. Cal anar a l’apartat 

Borsa de treball i accedir al formulari per a les candidatures. 

http://www.serviclinic.com 

 

 

http://www.bareus.com/cat/ofertes.asp
http://scientific-search.com/candidatos/
http://www.serviclinic.com/
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03. Treball públic 

Llocs webs on es publiquen les ofertes per treballar a l’administració pública.  

 

 

Agència de Salut Pública / Consorci Sanitari de Barcelona 

Organisme que, entre altres serveis, s’encarrega d’activitats de salut pública com vigilància i 

control epidemiològics, control ambiental, atenció a les drogodependències, etc. Adscrit al 

Consorci Sanitari de Barcelona, dins del seu web es poden consultar les beques i ofertes de 

treball disponibles. 

http://www.aspb.cat/novcat.aspx?cat=2 

 

Banc de Sang i Teixits 

El Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública que gestiona i administra la donació, la 

transfusió i l’anàlisi de la sang i plasma sanguini, així com l’obtenció i el processament de 

teixits, a més de desenvolupar altres línies d’actuació en el camp mèdic. El web disposa d’un 

espai per enviar la candidatura. 

http://www.bancsang.net/info-corporativa/qui-som/treballa-nosaltres/  

 

CERCA – Centres de Recerca de Catalunya 

Fundació que dóna suport  i facilita l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. En el 

web s’hi pot consultar la relació de centres de recerca que hi participen. 

http://cerca.cat/alfabetic/ 

 

CMRB - Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 

Centre  especialitzat en l’estudi amb cèl·lules mare embrionàries. Al web s’hi poden consultar 

les ofertes de feina vigents. 

http://www.cmrb.eu/ca_jobs/ 

 

Consorci Sanitari Integral 

Agrupa diferents centres sanitaris i serveis de la província de Barcelona. Des del web es poden 

consultar les ofertes de feina disponibles i també possibilita l’enviament del CV. 

http://www.csi.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/  

 

CRG Center for Genomic Regulation  

Centre de recerca internacional de titularitat pública i privada, amb seu a Barcelona. Dóna 

accés a la seva borsa de treball. 

http://www.crg.eu/en/content/jobs 

 

Institut Català de la Salut 

Accés a la borsa de treball de centres com l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’Hospital 

Universitari de Bellvitge o l’ Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, entre 

d’altres.  

http://www.gencat.cat/ics/professionals/informacio-places-ics2.html 

 

PRBB – Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

Espai que concentra set centres d’investigació científica, el web disposa d’una secció on 

publica les ofertes de treball vigents, informació sobre convocatòria de beques, així com 

possibilita l’enviament de la candidatura.  

http://www.prbb.org/ca/ciencia#carrera 

 

http://www.aspb.cat/novcat.aspx?cat=2
http://cerca.cat/alfabetic/
http://www.cmrb.eu/ca_jobs/
http://www.csi.cat/professionals/treballa-amb-nosaltres/
http://www.crg.eu/en/content/jobs
http://www.gencat.cat/ics/professionals/informacio-places-ics2.html
http://www.prbb.org/ca/ciencia#carrera
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Consell 

SEM – Sistema d’Emergències Mèdiques 

És el servei encarregat d’assistir les urgències i emergències sanitàries extrahospitalàries, 

gestionat pel Departament de Salut de la Generalitat. Al web s’hi pot consultar la borsa de 

treball.   

https://portalseleccio.sem.gencat.cat/candidats/ 

 

 

 

Una bona part del sector de la Salut és gestionat des de l’Administració Pública. 

Consulta i planifica la teva candidatura per a les convocatòries de feina 

existents en els diferents organismes. 

https://portalseleccio.sem.gencat.cat/candidats/
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04. Autocandidatura 

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

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

 

Asepeyo 

Mútues d'accidents de treball i malalties professionals, pertanyents al sector públic. En el web 

es pot optar a enviar la candidatura mitjançant un formulari, o consultar les ofertes de feina 

disponibles.  

https://www.asepeyo.es/ca/trabaja-en-asepeyo 

 

Ballesol 

Gestió de centres geriàtrics residencials i assistencials per a la 3a edat. Es pot enviar la 

candidatura omplint formulari i adjuntant el cv. 

http://ballesol.es/empleo-grupo-ballesol/ 

 

Biocat 

Biocat és l’entitat que coordina i promou el sector de les biociències a Catalunya. Disposa 

d’una borsa de treball i estades de pràctiques. 

http://www.biocat.cat/borsa-de-treball-i-practiques 
 

Fremap 

Mútua d’accidents laborals amb centres de treball a tot l’estat. Des del web es poden consultar 

les ofertes de feina vigents, així com enviar la candidatura.  

http://www.ca.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx 

 

Fundació Salut i Comunitat 

Entitat especialitzada en el tractament, prevenció i sensibilització sobre diverses 

problemàtiques socials i sanitàries. Entre d’altres, gestiona projectes dedicats a la prevenció 

de les addiccions, salut mental,  etc. Des del web s’hi pot contactar i enviar la candidatura. 

http://www.fsyc.org/contacte/?lang=ca  

 

Grifols Internacional 

Empresa catalana de referència internacional en la recerca i producció d’hemoderivats i 

productes per a teràpies destinades al sector de les ciències i la salut. El web disposa d’una 

secció d’ofertes de feina i, des del qual, es pot fer també enviament del Cv. 

http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/careers-opportunities 

 

Grup Sagessa 

Entitat pública formada per diferents centres de la província de Tarragona, pertanyents a 

l'àmbit social, de la salut i de l'educació. Des del web es pot accedir a la borsa de treball. 

Depenent del centre que oferti la vacant, es poden trobar demandes per a personal sanitari, 

zeladors, treballadors familiars, administratius, dinamitzadors per a l’àrea de joventut, etc. 

http://www.grupsagessa.cat/borsadetreball/ 

 

Grup Sant Pere Claver 

Agrupació d’entitats que destinen els seus serveis  a les persones en risc d'exclusió social, 

amb especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual i les persones sense sostre. 

El web disposa d’un espai per consultar les ofertes de feina disponibles. 

http://www.santpereclaver.org/treball.php  

 

 

https://www.asepeyo.es/ca/trabaja-en-asepeyo
http://ballesol.es/empleo-grupo-ballesol/
http://www.biocat.cat/la-bioregio-en-xifres
http://www.ca.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx
http://www.fsyc.org/contacte/?lang=ca
http://www.grifols.es/es/web/international/working-at-grifols/careers-opportunities
http://www.grupsagessa.cat/borsadetreball/
http://www.santpereclaver.org/treball.php
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Hospital Clínic 

Institució sanitària dedicada als àmbits de l'assistència, la recerca, la innovació i la docència. 

Des del web es pot accedir a l’apartat de consulta de les ofertes de feina disponibles, i també 

possibilita l’enviament de la candidatura. 

http://www.hospitalclinic.org/ca/professional/treballi-amb-nosaltres 

 

Hospital Sant Joan de Déu 

Centre sanitari dedicat a l’assistència, docència i investigació. Mitjançant el web es poden 

consultar les ofertes de feina , també enviar la candidatura a través d’un formulari. 

http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/treballar-amb-nosaltres 

 

Hospital de Sant Pau i la Santa Creu 

Institució sanitària dedicada l'assistència, la recerca, la innovació i la docència. Des del web es 

pot accedir a l’apartat de consulta de les convocatòries de feina disponibles. 

http://www.santpau.es/convocatories.asp  

 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

Situat a Sant Boi de Llobregat, des del web es pot optar a enviar la candidatura; també dóna 

accés a consultar les ofertes de feina. 

http://www.pssjd.org/ca-es/professionals/Borsadetreball/Paginas/LListat-d-ofertes-i-Sol-

licitud.aspx#  

 

Quiron Salud 

Grup hospitalari privat que disposa de centres en tot l’estat. A Catalunya gestiona centre com 

el Centre Mèdic Teknon, Dexeus, Hospital General de Catalunya, entre d’altres. Es pot enviar CV 

a través del seu web. 

http://www.quironsalud.es/ca/treballa-amb-nosaltres 

 

Sanitas 

Grup especialista assegurances de salut, tenint una xarxa pròpia d’hospitals, centres mèdics, 

clíniques dentals i residències per a la tercera edat. Es poden consultar les ofertes de feina 

disponibles a través del web.  

https://sanitas.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es 

 

SARQuavitae 

Grup que gestiona serveis sanitaris i socials a través de diversos centres arreu de l’estat i 

atenció domiciliària. Per conèixer les oportunitats laborals, el web et duu a la fitxa d’empresa 

dins d’Infojobs. 

http://sarquavitae.asp.infojobs.net/  

 

Unipresalud 

Grup empresarial especialitzat en la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals. Entre els seus 

serveis, ofereix els destinats a l’àrea de la Salut Laboral. 

http://www.unipresalud.com/es/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html 

 

Unión de Mutuas 

Disposa d'una xarxa de centres d’abast estatal, especialitzats en Traumatologia Laboral. Des 

del web, es pot enviar la candidatura mitjançant un formulari. 

http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=180 

 

 

Directori d’empreses i entitats: 

 

Doctoralia 

Cercador especialitzat en centres mèdics i clíniques privades d’arreu l’estat. 

http://www.doctoralia.es/ 

 

http://www.hospitalclinic.org/ca/professional/treballi-amb-nosaltres
http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/treballar-amb-nosaltres
http://www.santpau.es/convocatories.asp
http://www.pssjd.org/ca-es/professionals/Borsadetreball/Paginas/LListat-d-ofertes-i-Sol-licitud.aspx
http://www.pssjd.org/ca-es/professionals/Borsadetreball/Paginas/LListat-d-ofertes-i-Sol-licitud.aspx
http://www.quironsalud.es/ca/treballa-amb-nosaltres
https://sanitas.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es
http://sarquavitae.asp.infojobs.net/
http://www.unipresalud.com/es/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html
http://www.uniondemutuas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=180
http://www.doctoralia.es/
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Mútues  

Directori de mútues col·laboradores amb la Seguridad Social. 

http://www.seg-social.es/Internet_2/Masinformacion/MutuasATyEP2008/index.htm 

 

SISCAT Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya 

Directori de centres gestionats per el Servei Català de la Salut, on pots trobar centres d'atenció 

primària, consultoris locals, hospitals, centres sociosanitaris i centres d'atenció a la salut 

mental. 

http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/centres-sanitaris/  

http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/centres-sanitaris/
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05. 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. 

 

 

AECC 

Espai de l’Asociación Española Contra el Cáncer amb noticies, recursos, informació i 

voluntariat. 

https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx 

  

AISS 

L’Asociación Internacional de Seguridad Social facilita informació, investigació i  

assessorament sobre els sistemes de la SS.  

https://www.issa.int/es/ 

 

AETR - Asociación Española Técnicos en Radiología 

Des del web d’aquesta entitat d’àmbit estatal, es pot accedir a publicacions, oferta formativa, 

informació de legislació. També disposa de borsa de treball per als seus associats. 

http://aetr.net/category/empleo/bolsas-de-empleo/ 

 

ANIS - Asociación Nacional de Informadores de la Salud  

Entitat sense ànim de lucre que engloba els professionals especialitzats en la informació 

periodística en l’àmbit de la salut. Des del web es pot accedir a una secció de publicacions, 

informació d’actualitat i també disposa d’una borsa de treball.  

http://anisalud.com/es/bolsa-de-empleo 

 

Clúster de Salut Mental de Catalunya 

Amb seu a Sant Boi de Llobregat, aquest aplec d’entitats ofereix des del seu web informació 

sobre jornades, notícies d’actualitat, així com un llistat de membres. 

http://clustersalutmental.cat/  

 

COMB - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona  

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

d’actualitat, esdeveniments i accés a la borsa de treball. 

http://www.comb.cat/home.aspx   

 

COIB - Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona 

El web disposa d'un servei de borsa de treball per als seus professionals col·legiats. També hi 

ha disponible una secció de publicacions, agenda d’activitats, oferta formativa, etc. 

http://www.coib.cat/Generiques.aspx?idPagina=1564&idMenu=1564 

 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Accés a la borsa de treball per als professionals d'aquesta especialitat, que estiguin 

col·legiats. El web també disposa d’un cercador de formació, d’activitats i un accés a consultar 

la biblioteca del Col·legi.  

http://www.fisioterapeutes.com/serveis/treball/ 

 

 

 

 

https://www.aecc.es/Paginas/PaginaPrincipal.aspx
https://www.issa.int/es/
http://aetr.net/category/empleo/bolsas-de-empleo/
http://anisalud.com/es/bolsa-de-empleo
http://clustersalutmental.cat/
http://www.comb.cat/home.aspx
http://www.coib.cat/Generiques.aspx?idPagina=1564&idMenu=1564
http://www.fisioterapeutes.com/serveis/treball/
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Consell 

COPC - Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

Disposa d'un servei de Borsa de Treball per als seus membres col·legiats. Al web també s’hi pot 

trobar un cercador de formacions, informació sobre les diferents especialitats de la Psicologia, 

així com un espai de notícies, entre d’altra informació. 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-

C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES 

 

FEMEDE - Federación Española de Medicina del Deporte 

Agrupa societats i membres que tenen com interès comú la medicina de l'esport. El web 

disposa d’informació sobre cursos, congressos organitzats per la federació, accés a la revista 

que editen, etc.  

http://www.femede.es/ 

 

HT Clúster – Health Tech Clúster 

Amb seu a Sant Cugat de Vallès, des del web d’aquesta agrupació d’empreses tecnològiques 

que ofereixen solucions orientades al sector de la salut, es pot accedir a un llistat de socis  

http://www.healthtechcluster.com/ca/home 

 

Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular 

Aquesta entitat reuneix diferents professionals de la radiologia; al seu web es pot trobar tot 

tipus de noticies i recursos sobre la Medicina Nuclear, Radiofàrmacs i Casos Clínics. 

http://www.semnim.es/ 

 

SECPAL 

Accés al web de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, des de la qual s’hi pot accedir a 

cercador de formacions, enllaços a publicacions, etc. 

http://www.secpal.com/secpal-1 

 

SESPAS 

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria és una entitat que aglutina 

diversos àmbits d’actuació, com el de l’atenció primària, l’epidemiologia psiquiàtrica, 

l’infermeria comunitària, etc. El web conté un espai de notícies,enllaços a publicacions,entre 

altra informació. 

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

 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

Des del web es pot accedir a informació sobre guies clíniques, un cercador de formacions 

organitzades per l’associació i, tanmateix accedir a borsa de treball, per als socis.  

http://semes.org/ 

 

Sociedad Española de Psiquiatría 

Accés a publicacions, informació de congressos i jornades i,també a un llistat d’ofertes 

laborals. 

http://www.sepsiq.org/empleo/0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un camp en constant evolució com és el de la Salut, les entitats i organismes 

relacionats promouen jornades i esdeveniments per actualitzar els coneixements i 

competències professionals, així com per donar a conèixer els darrers avenços. 

http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.copc.org/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=ca-ES
http://www.femede.es/
http://www.healthtechcluster.com/ca/home
http://www.semnim.es/
http://www.secpal.com/secpal-1
http://www.secpal.com/secpal-1
http://www.sespas.es/index.php
http://semes.org/
http://www.sepsiq.org/empleo/0
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Universitats: 

 
UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

El web conté informació de màsters i postgraus en psicologia, medicina, infermeria, etc. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/tots-els-

masters-i-postgraus-propis-1345667378312.html  

 
UB - Universitat de Barcelona 

Accés als graus, màsters i postgraus. Disponible oferta en l’àrea de la Salut. 

http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/ca/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/

resultats.html?isSearch=true&area=%2Fsystem%2Fcategories%2Fil3%2Fweb%2Farea%2Fs

alud_atencion%2F  

 

Universitat Ramon Llull 

El web conté informació de màsters i postgraus en Ciències de la Salut. 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcs/masters-i-estudis-de-postgrau  

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/tots-els-masters-i-postgraus-propis-1345667378312.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-i-postgraus-propis/tots-els-masters-i-postgraus-propis-1345667378312.html
http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/ca/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/resultats.html?isSearch=true&area=%2Fsystem%2Fcategories%2Fil3%2Fweb%2Farea%2Fsalud_atencion%2F
http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/ca/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/resultats.html?isSearch=true&area=%2Fsystem%2Fcategories%2Fil3%2Fweb%2Farea%2Fsalud_atencion%2F
http://www.il3.ub.edu/dyn/cms/web/ca/menu_principal/estudia_en_el_IL3/oferta_formativa/resultats.html?isSearch=true&area=%2Fsystem%2Fcategories%2Fil3%2Fweb%2Farea%2Fsalud_atencion%2F
http://www.blanquerna.edu/ca/fcs/masters-i-estudis-de-postgrau
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Consell 

 

06. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

Grups temàtics com: 

 

Dinamització de Clústers en Salut a Catalunya 

https://es.linkedin.com/grps/DINAMITZACI%C3%93-DE-CLUSTERS-EN-SALUT-

4324576/about? 

 

Fisioterapia 2.0 

https://es.linkedin.com/grps/Fisioterapia-20-FSR-3699126/about? 

 

Tendencias en Salud  

https://www.linkedin.com/grps/Tendencias-en-salud-3064144? 

 

Tic Salut   

https://es.linkedin.com/grps/TicSalut-941237/about? 

 

Salud y Psicología  

https://es.linkedin.com/grps/SALUD-PSICOLOG%C3%8DA-3831666/about? 

 

Sistemas de Información de Sanidad  

https://www.linkedin.com/grps/SISTEMAS-DE-INFORMACION-SANIDAD-1611967? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els espais més comuns per fer relacions entre professionals del sector estan promoguts 

o participats per les entitats professionals del sector: ja siguin els col·legis, els propis 

centres de referència o els equipaments. Això sí, normalment estan adscrits o relacionats 

amb una especialitat o temàtica, facilitant poder fer una tria dels que més s’adaptin a la 

teva especialitat i/o experiència. 

https://es.linkedin.com/grps/DINAMITZACI%C3%93-DE-CLUSTERS-EN-SALUT-4324576/about?
https://es.linkedin.com/grps/DINAMITZACI%C3%93-DE-CLUSTERS-EN-SALUT-4324576/about?
https://es.linkedin.com/grps/Fisioterapia-20-FSR-3699126/about?
https://www.linkedin.com/grps/Tendencias-en-salud-3064144?
https://es.linkedin.com/grps/TicSalut-941237/about?
https://es.linkedin.com/grps/SALUD-PSICOLOG%C3%8DA-3831666/about?
https://www.linkedin.com/grps/SISTEMAS-DE-INFORMACION-SANIDAD-1611967?
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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  

 

 

Congresos Médicos 

Cercador de congressos i jornades de salut, a nivell estatal.  

http://congresos-medicos.com/congresos/medicina-preventiva-y-salud-publica/  

 

La Factoría Cuidando 

Cercador d’abast estatal de conferències i esdeveniments científics,. 

http://www.lafactoriacuidando.com/conferencias/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es poden trobar altres esdeveniments en les entitats, fundacions i associacions del sector: 

 

GREFART 

Jornades d’art i teràpia en salut, educació i comunitat. Col·laboren organismes públics 

com el Departament de Benestar Social i Família o l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya i, entitats com Sant Joan de Déu o el Grup Sant Pere Claver. 

http://www.jornades-artterapia.org/index.html  

 

Fundació CCSM 

La Fundació Congrés de Salut Mental promou el debat i la millora de la salut mental. 

Integren la fundació membres dels col·legis professionals de Medicina, Psicologia, 

Treball Social, d’Infermeria, entre d’altres. 

http://www.fccsm.net/ 

 

 

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 

Consell 

Les jornades i esdeveniments del sector normalment estan centrats en una especialitat 

mèdica o una àrea terapèutica determinada: tabaquisme, cardiologia, salut mental, 

atenció primària, etc. La font d’informació més directa la trobaràs al col·legi professional o 

associació de referència.  

https://twitter.com/barcelonactiva
http://congresos-medicos.com/congresos/medicina-preventiva-y-salud-publica/
http://www.lafactoriacuidando.com/conferencias/
http://www.jornades-artterapia.org/index.html
http://www.fccsm.net/
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/

