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01. Portals d’ocupació
especialitzats 
A) PORTALS D’OCUPACIÓ D’ABAST NACIONAL

Atiza.com
https://www.atiza.com/musicos/tablonanuncios/#name3
Portal que ofereix ofertes pròpies de l’àmbit musical, com 
classes particulars, càstings i audicions, afinació d’instruments, 
etc.

Audiovisuales.com
https://www.audiovisuales.com/solicitudes-de-empleo.php
Lloc web que incorpora un portal dedicat a ofertes, principalment 
en producció audiovisual.

Auxiliar de Biblioteca
https://www.auxiliardebiblioteca.com/
empleo-privado-y-becas/
Portal especialitzat en ofertes de feina en biblioteques i altres 
ocupacions de l’àrea de la informació i documentació.

Behance
https://www.behance.net/joblist
Plataforma digital amb ofertes de feina vinculades al sector del 
disseny gràfic i audiovisual. Permet publicar projectes elaborats 
i seguir el perfil d’altres professionals del disseny. 

Bibliojobs
https://bibliojobs.net/
Portal d’ocupació especialitzat en vacants de l’àrea d’informació 
i documentació.

Bolsa de trabajo en cine y afines
https://bolsadetrabajoencineyafines.blogspot.com/
Espai web que compta amb ofertes de feina relacionades amb 
el món del cinema, com ara de direcció, edició, postproducció, 
realització audiovisual, maquillatge o fotografia, entre molts 
d’altres.

Casting.es
https://www.casting.es/
Portal web que comparteix convocatòries de càstings, de música 
i dansa, moda i bellesa, teatre i comèdia i televisió i ràdio, entre 
d’altres.

Club de creativos
https://www.clubdecreativos.com/empleo/
Portal de recursos que incorpora un apartat on poden 
consultar-se ofertes de feina publicades, que poden ser filtrades 
pels diferents perfils professionals que apareixen al web.

SABIES QUE...

Els portals d’ocupació 
especialitzats aglutinen 
ofertes d’una professió o 
sector concret. Són una 
eina útil tant per a les 
empreses, que necessiten 
captar talent cada cop 
més especialitzat, com 
per a les persones que 
busquen feina i volen 
trobar ofertes centrades 
en el seu àmbit d’interès.  
Sovint presenten un 
nombre reduït d’ofertes, 
però més alineades amb 
el teu perfil professional i 
amb menys competència.

RECORDA!

També trobaràs ofertes 
específiques als portals 
genèrics filtrant amb les 
paraules clau “cultura”, 
“disseny gràfic”, “editorial”, 
“audiovisual”, “multimèdia” 
o d’altres relacionades 
amb la teva ocupació.

FEM FOCUS

El sector de les Indústries 
Creatives i Culturals 
representa el 3,4% del PIB 
a Espanya i ocupa més de 
704.000 persones (2020). 
Quant a les empreses, se’n 
comptabilitzen més de 
122.000 a l’estat i gairebé 
el 30% disposa de menys 
de cinc treballadors/es.
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Danza.es
https://www.danza.es/convocatorias
Portal d’ocupació especialitzat en el món de la dansa, especialment en audicions. També s’hi 
comparteixen convocatòries de beques i subvencions.

Domestika
https://www.domestika.org/es/jobs
Comunitat creativa que permet interactuar i compartir projectes i coneixements amb altres 
professionals del sector. El web incorpora un cercador que permet filtrar les ofertes de feina del 
sector per localització, tipus d’oferta o disciplina.

Editores
http://www.guia-editores.org/index.php/empleo/ofertas-empleo/ofertas-de-empleo
Espai web dedicat a ofertes de feina del sector editorial.

Empleo para músicos
https://empleoparamusicos.com/
Cercador d’ofertes de feina per a professionals d’instruments de vent,  de fusta, metall, corda, 
percussió i altres especialitats musicals.

Fashion Jobs
https://es.fashionjobs.com/
Portal de feina de la indústria de la moda que permet filtrar ofertes específiques en disseny de moda.

Infoculture
https://www.infoculture.info/empleo/
Web que ofereix vacants del sector artístic i cultural. Incorpora un espai de convocatòries de beques 
i ajudes, a més de formació.

Nosolocasting
https://www.nosolocasting.com/
Portal web on es publiquen ofertes de càsting per a actors i actrius, models professionals i figurants. 
Incorpora un espai d’informació i consells, entre d’altres.

PromocionMusical.es
https://promocionmusical.es/trabajo/
Cercador d’ofertes de feina que permet filtrar segons categoria de docència, indústria musical o 
músic i també per localització geogràfica.

SoloActores.com 
https://www.soloactores.com
Comunitat en línia d’àmbit estatal d’actors i actrius que mostra convocatòries per participar en 
projectes i programes culturals. S’hi pot trobar informació sobre càstings i ofertes de feina.

Solocastings
https://www.solocastings.es/
Portal d’ocupació especialitzat en càstings, de cinema, televisió, teatre, ràdio/veu, models i dansa, 
entre d’altres.

Yatecasting 
http://es.yatecasting.com/
Portal dirigit a professionals de l’actuació, modelatge i esdeveniments, on trobar ofertes de feina, 
informació sobre càstings i un cercador de formacions. 



5
Indústries Creatives i Culturals
Recursos per a la recerca de feina

B) PORTALS D’OCUPACIÓ D’ABAST INTERNACIONAL

AIGA Design Jobs
https://designjobs.aiga.org/#
Accés a una borsa de treball per a professionals del disseny i la creativitat en l’àmbit internacional.

Art Jobs
https://artjobs.eu/
Pàgina d’ocupació especialitzada en la indústria cultural.

Arts Council England
https://www.artsjobs.org.uk/arts-jobs-listings/
Cercador especialitzat en el sector cultural a Anglaterra. 

Authentic Jobs
https://authenticjobs.com/
Borsa de treball per a professionals del món web: dissenyadors/ores, analistes, programadors/ores, 
creatius/ves, etc.

Coroflot
https://www.coroflot.com/design-jobs
Portal especialitzat en el món del disseny, gràfic i artístic. Principalment, les ofertes que es publiquen 
són dels Estats Units o en remot, i poden aplicar-se filtres relacionats amb l’experiència o el perfil 
professional buscat.

Creative Hotlist
https://www.creativehotlist.com/
Ofertes de feina relacionades amb l’art digital i el disseny gràfic. Majoritàriament, les vacants són als 
Estats Units. El web també ofereix la possibilitat que els i les artistes comparteixin el seu portafolis.

Jobculture 
http://www.jobculture.fr/
Web especialitzat en ocupació en el món de la cultura i la comunicació a França.

Krop
https://www.krop.com/creative-jobs/
A través de l’enllaç, poden consultar-se oportunitats professionals als Estats Units relacionades amb 
el disseny gràfic i artístic. El web incorpora un espai on poder compartir el portafolis.

Mediajobs
https://mediajobs.com/
El web incorpora un cercador especialitzat en el món dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, 
principalment als Estats Units.

Museum Jobs
https://www.museumjobs.com/search.php
Portal dedicat a la cerca de feina en museus, galeries, llibreries i arxius històrics a Anglaterra.

Music vacancies - MUVAC
https://www.muvac.com/es/
Cercador d’ofertes de feina segons instrument o altres especialitats musicals a Europa.
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02. Empreses de selecció i 
intermediàries
Adecco - Audiovisuales
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/ind-audiovisuales
Empresa de selecció de personal generalista que incorpora una 
categoria de cerca de l’àmbit audiovisual, per tal de filtrar les 
ofertes de feina especifiques. 

Agencia Penélope
https://www.agenciapenelope.com/
agencia-de-trabajo-temporal/
Empresa de treball temporal d’abast estatal, especialitzada 
en el reclutament de professionals del subsector audiovisual 
per a rodatges, esdeveniments i programes de televisió, 
principalment.

Barcelona Animació
https://www.bcnanimacio.com/
Agència de càsting i selecció d’artistes per a esdeveniments del 
món de les arts escèniques.

Casting Singular
https://www.castingsingular.com/ 
Empresa intermediària especialitzada en street casting (o real 
people casting) i en direcció de càstings.

Elenco Agencia
http://www.elencoagencia.com/contacto/
Agència de càsting i selecció de personal en el món de la televisió 
i el teatre. 

EVE Museos e Innovación
https://evemuseografia.com/eve-empleo/
Empresa consultora de l’àmbit dels museus i els espais culturals 
que compta amb una divisió especialitzada en la contractació de 
personal (“EVE empleo”). A través de l’enllaç, poden consultar-se 
ofertes de feina, recursos i convocatòries específiques.

La Farándula
https://lafarandulactores.com/
Agència de representació d’actors i actrius. Cal posar-s’hi en 
contacte i formalitzar la inscripció presencialment.

Lane casting
https://www.lane-casting.com/es/castings/
Xarxa digital de directors de càsting de Barcelona, Madrid i 
Londres. Al web s’hi troben convocatòries de càstings per a 
peces audiovisuals de ficció, publicitat, musicals, etc.

SABIES QUE...

L’objectiu d’aquestes 
empreses és seleccionar a 
una persona candidata per 
cobrir un determinat lloc de 
treball de l’empresa client. 
Així, les empreses de treball 
temporal, headhunters o 
empreses de serveis són 
un canal clau per accedir 
a determinades ofertes 
i empreses del sector. 
A més, gestionen múltiples 
vacants al mateix temps, 
de manera que quan 
apliquis a aquestes 
empreses optaràs a ofertes 
de diferents clients.

RECORDA!

Sovint es delega la 
contractació d’aquest sector 
a agències intermediàries, 
especialment dins l’àmbit 
d’arts escèniques i 
audiovisuals on es treballa 
en esdeveniments o 
projectes (obres, pel·lícules 
o espectacles) d’una 
durada determinada.

FEM FOCUS

Els perfils professionals 
amb més demanda 
del sector són el/la 
compositor/a d’imatges 
digitals, el/la realitzador/a 
i el/la tècnic/a en 
projectes de digitalització 
de col·leccions.
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Randstad - Audiovisual
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/e-audiovisual/
Empresa generalista de reclutament que permet filtrar les ofertes de feina amb la categoria 
“audiovisual”, relacionades principalment amb productores de televisió, cinema i publicitat.
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03. Autocandidatura

A) EMPRESES

Arts escèniques:

Bàcum
http://www.bacum.info/index.php/es/contacto
Productora d’espectacles i esdeveniments de dansa, música i 
multimèdia.

Companyia Dau al Sec
https://www.daualsecartsesceniques.cat/contacte
Empresa productora d’espectacles i obres del món de les arts 
escèniques.

Dagoll Dagom
https://www.dagolldagom.com/
Companyia de teatre que es dedica principalment als 
espectacles musicals, tot i que també han realitzat sèries de 
televisió.

Grup Focus 
http://www.focus.cat/
Productora d’arts escèniques a Catalunya, que també ofereix 
serveis tècnics i d’exhibició teatral.

La Caldera de les Corts
https://www.lacaldera.info/
En els seus orígens, la Caldera va ser un centre de creació de 
dansa i arts escèniques pioner, tant a Catalunya com a Espanya. 
Actualment, forma part de la xarxa pública de les fàbriques de 
creació impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. 

La Fura dels Baus
https://www.linkedin.com/company/la-fura-dels-baus/
Companyia teatral que ofereix espectacles i obres pròpies del 
drama escrit, teatre digital, òpera i macroesdeveniments. 

Sàndal Productions
https://www.sandalproduccions.com/contact
Empresa especialitzada en la producció, l’acompanyament 
i el management d’arts escèniques, que gestiona projectes 
culturals i educatius, especialment per a públic infantil.

Tricicle
https://www.tricicle.com/contacte/
Companyia de teatre gestual, especialitzada en la producció 
d’espectacles d’humor i comèdia.

SABIES QUE...

Presentar la teva 
candidatura a una empresa, 
sense que aquesta hagi 
publicat cap oferta, és una 
bona manera d’avançar-te 
a les demandes de personal 
i mostrar el teu interès per 
formar part del seu equip. 
Per aconseguir-ho, 
caldrà fer una bona 
autocandidatura: 
acompanya el c. v. 
amb carta i porta un 
seguiment del procés. 
Els resultats no són 
immediats, però optaràs 
a ofertes que encara no 
estan publicades i reduiràs 
al mínim la competència.

RECORDA!

El portafolis és una mostra 
de la teva feina i les teves 
habilitats en l’àmbit artístic 
al qual et dediques. Per això, 
recorda incorporar-lo quan 
presentis l’autocandidatura 
i fes créixer les teves 
probabilitats d’èxit. Som-hi!

FEM FOCUS

Barcelona compta amb una 
potent xarxa d’equipaments 
culturals, com ara el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
o el Gran Teatre del Liceu, 
juntament amb iniciatives i 
festivals del món de l’art i la 
creativitat com el Districte 
22@, el Sonar+D o Llum 
BCN, entre molts d’altres.
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Cinema, televisió i vídeo:

Antaviana Films
https://antavianafilms.com/es/contacto/
Empresa especialitzada en postproducció i efectes digitals, edició i disseny de so i mescles i correcció 
de colors. 

Atresmedia
https://www.atresmediacorporacion.com/sobre-nosotros/
Grup de comunicació i distribució audiovisual que opera a televisió i ràdio, principalment, i engloba 
marques com Antena 3, La Sexta, Onda Cero o Europa FM. A través de l’enllaç, pot enviar-se 
l’autocandidatura a l’adreça electrònica indicada.

Benecé Produccions
http://www.benece.es/es/
Empresa especialitzada en producció de televisió, pel·lícules i publicitat.

Betevé
https://beteve.cat/professionals/
El web del mitjà públic televisiu a Barcelona incorpora un espai on consultar les ofertes de feina en 
actiu.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - CCMA
https://seleccio.ccma.cat/Seleccio/pcandidat/borsa_treball.jsf
Ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya 
-com són TV3 i Catalunya Ràdio, entre d’altres-, incorpora un espai on consultar les convocatòries i 
processos de selecció oberts.

Dfly Vision
https://dflyvision.com/alquiler-drones-precios
Empresa amb projectes arreu d’Espanya que ofereix serveis de vídeo -preproducció, producció 
audiovisual, edició i postproducció-, fotografia i vídeo aeri (drons) i altres serveis audiovisuals.

El Terrat (The Mediapro Studio)
https://elterrat.com/contacto/cv/
Productora especialitzada en continguts d’humor i entreteniment per a televisió, Internet o teatre.

Filmax
http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos
Companyia de la indústria del cinema que s’encarrega de la producció, distribució i exhibició de 
continguts audiovisuals. 

Funky Monkey
http://funkymonkey.es/contacte/
Empresa dedicada a la producció de vídeo que compta amb projectes relacionats tant amb nous 
formats i programes de televisió i Internet, com amb l’estratègia comunicativa digital d’organitzacions.

Gestmusic
https://www.gestmusic.es/trabaja-con-nosotros/
Productora televisiva especialitzada en programes d’entreteniment, magazins, concursos, 
reportatges, etc. 
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Lavinia
http://www.lavinia.tc/ca/treballa-amb-nosaltres/
Grup especialitzat en serveis i desenvolupament de continguts audiovisuals i interactius en diferents 
mitjans. Disposa de formulari per a enviar el c. v.

Mediapro
https://jobs.mediapro.tv/
Productora amb presència internacional i seu a Barcelona, que elabora i difon continguts audiovisuals 
propis i integra projectes de ficció, esports, informació i màrqueting, entre d’altres. A través de l’enllaç, 
pot consultar-se la borsa de treball.

Minoria Absoluta
https://minoriaabsoluta.com/contacte/
Productora audiovisual per a televisió, ràdio, teatre, Internet i esdeveniments, que treballa amb 
gèneres diversos, com són l’humor, l’entreteniment, ficció i documental.

Mode Media
https://modemedia.tv/contacto/
Agència que es dedica a la producció de vídeos d’empresa, publicitat, filmació i retransmissió a temps 
real d’esdeveniments i creació de paquets de contingut per a xarxes socials, entre d’altres. Compta 
també amb oficines a Mèxic.

Nanouk Films
http://nanouk.tv/es/acerca-de
Empresa audiovisual especialitzada en la producció de curtmetratges i documentals.

Only Postproduction
https://onlypostproduction.com/contact/
Empresa de postproducció especialitzada en 3d, tractament de color i etalonatge, composició, 
muntatge i edició, motion graphics i efectes visuals. 

Postflow
http://www.postflow.es/contact-2/
Empresa dedicada al disseny i gestió de postproduccions audiovisuals, especialment les 
cinematogràfiques.

Stream Events
https://streamevents.es/contacto/
Empresa que realitza produccions audiovisuals d’esdeveniments en directe, com poden ser esportius, 
corporatius, conferències, etc.

Sunomono
https://www.sunomonofilms.com/contacto
Productora audiovisual especialitzada en comunicació digital per a empreses, que treballa en àrees 
relacionades amb la comunicació interna, publicitat, vídeos interactius, etc.

Imatge i Disseny:

Ampgráfico
https://www.ampgrafico.com/
Empresa de disseny gràfic ubicada a Barcelona, especialitzada en publicitat i disseny de logotips.
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Coleman CBX
https://colemancbx.com/contacto/
Consultoria estratègica i creativa de marca que ofereix serveis en branding, disseny industrial i 
d’embalatge i màrqueting, principalment.

Custo Barcelona
https://es.custo.com/pages/contact
Empresa dedicada al món de la moda i el disseny, amb punts de venda arreu del món. El web incorpora 
un formulari per a contactar amb l’empresa.

Dbolit
https://www.dbolit.net/ca/home#1903820591
Cooperativa especialitzada en il·lustració històrica, científica i editorial, animacions i interactius, i 
també la pintura mural i l’elaboració de decorats.

Fotoempresas
https://www.fotoempresas.es/ca/treballa-amb-nosaltres/
Empresa especialitzada en fotografia de producte, moda, natura morta, de retoc i postproducció. 

Ideamatic
https://ideamatic.net/ca/contacte/
Empresa que ofereix serveis en disseny gràfic i programació de pàgines web, identitat corporativa i 
il·lustració.

La Camereta
https://www.lacamereta.com/contacte/
Estudi fotogràfic dedicat a la fotografia familiar, corporativa i de mascotes.

Lola Casademunt
https://www.lolacasademunt.com/es/content/24-trabaja-con-nosotros
Marca de moda creadora i distribuïdora de roba, bosses, calçat, bijuteria i d’altres complements. 

Nutcreatives
https://www.nutcreatives.com/
Estudi de disseny barceloní especialitzat en projectes de mobiliari urbà, d’interior, senyalística i 
paisatgisme.

Llibres i premsa: 

Catalunya Diari
https://catalunyadiari.com/info/43/treballa-catalunyadiari#
Mitjà de comunicació digital en llengua catalana, que tracta informació general i inclou diaris com 
Lleida Diari o Tarragona Digital. 

Diari ARA
https://www.ara.cat/treballaambnosaltres/
Diari d’informació general en català -imprès i digital- que disposa d’un apartat al seu web on consultar 
les oportunitats professionals en actiu.

Grup 62
https://www.grup62.cat/text-contactar-99
Grup editorial que inclou editorials en català i castellà, amb representació de tots els gèneres literaris 
i modalitats d’edició.
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Grupo Planeta
https://jobs.planeta.es/
Grup d’empreses editorials, de comunicació i formació, que compta amb diferents editorials (Editorial 
Planeta, Editorial Espasa, Ediciones Destino, etc.) i una àrea de llibreries (Casa del Llibre). A través de 
l’enllaç, poden consultar-se les ofertes de feina del grup.

Okodia
https://www.okodia.cat/treballa-amb-nosaltres/
Agència de traducció de documents i pàgines web amb oficines a Barcelona i Madrid. 

Penguin Random House - Grupo Editorial
https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/unete-nuestro-equipo/espana/
Divisió en llengua espanyola de la companyia internacional Penguin Random House, especialitzada 
en edició i distribució de llibres. El web incorpora un cercador d’ofertes que poden ser filtrades segons 
posició i ubicació.

Sandra Bruna Agència Literària
http://www.sandrabruna.com/ca/contacta-amb-nosaltres/
Agent literària d’autors/es, agències i editorials nacionals i internacionals especialitzada en gèneres 
per a públic infantil, juvenil i adult.

TextMaster
https://es.textmaster.com/translator-writer/colabore-con-nosotros%E2%80%A8/
Web dedicada a professionals de la redacció i traducció, on cal crear-se un compte d’usuari per tenir 
accés a la plataforma i gestionar la cartera de clients i encàrrecs de manera personalitzada.

Multimèdia i Videojocs:

Digital-Text
http://digital-text.com/ca/contacto-2/
Empresa especialitzada en la creació i comercialització de productes multimèdia, majoritàriament 
recursos educatius digitals.

King
https://careers.king.com/jobs/
Estudi de videojocs britànic que desenvolupa jocs per a dispositius mòbils i ordinadors. El web 
incorpora un espai on es publiquen les oportunitats professionals, a més d’un apartat per a estudiants 
que volen fer pràctiques.

Memorándum multimedia
https://memorandum.net/trabaja-con-nosotros
Corporació dedicada al sector multimèdia, que presenta serveis en consultoria tecnològica, disseny 
i desenvolupament de programari, màrqueting digital i ciberseguretat. A través de l’enllaç poden 
consultar-se ofertes de feina a diverses ciutats d’Espanya.

Pasiona
https://pasiona.com/empleo-talento/
Consultora especialitzada en serveis i tecnologies de la informació per a les àrees de web, mobile, ux/
ui, accessibilitat, metodologia agile, intel·ligència artificial i computació en el núvol.

Sigma
https://www.sigmaaie.org/ca/treballa-amb-nosaltres
Agrupació sense ànim de lucre que ofereix serveis tecnològics i multimèdia per a la gestió d’universitats 
i centres de recerca. 
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Slash Mobility
https://slashmobility.com/talent/?lang=ca
Entitat especialitzada en desenvolupament de programari, formació i capacitació digital, que ofereix 
serveis de disseny de ui/ux i mobile, entre d’altres. 

Socialpoint
https://www.socialpoint.es/join-us/job-openings
Companyia catalana especialitzada en el desenvolupament de jocs i aplicacions per a dispositius 
mòbils, principalment. 

Ubisoft
https://www.ubisoft.com/en-us/company/careers
Empresa francesa creadora i distribuïdora de videojocs d’àmbit internacional, que compta amb 
oficines a Barcelona. El web incorpora un cercador d’ofertes de feina i programes de pràctiques.

Música i so:

Blanco y Negro
https://www.blancoynegro.com/home
Segell discogràfic amb seu a Barcelona.

Casa Parramon
https://www.casaparramon.com/ca/Enllacos-p25.htm
Taller dedicat a la venda i restauració d’instruments de corda i accessoris. El web incorpora un apartat 
amb recursos d’interès relacionats amb el món lutier.

Discmedi
https://www.discmedi.com/es/contacto_new
Empresa editora de produccions pròpies i distribuïdora d’altres catàlegs d’abast estatal i internacional.

Escola Superior de Música de Catalunya - ESMUC
https://www.esmuc.cat/escola/sobre-lesmuc/treballa-a-lesmuc/
Centre oficial d’estudis superiors musicals que publica convocatòries de vacants anualment, amb un 
termini per a la presentació de candidatures.

Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento - ESMAR
https://www.esmarmusic.com/profesorado-old-1/unete-esmar-profesor-asociado/
Centre que imparteix els ensenyaments superiors de música amb caràcter oficial, que ofereix la 
possibilitat de presentar l’autocandidatura per ser docent i també compta amb un apartat web 
específic d’ocupabilitat amb un directori de portals especialitzats.

Let’s Sound
https://letssound.com/contacto/
Empresa amb seu a Barcelona i Madrid que ofereix serveis de materials i postproducció de so en 
pel·lícules, sèries i publicitat, principalment.

Luthier Vidal
https://luthiervidal.com/ca/
Lutier especialitzat en la fabricació, reparació, lloguer i venda de violins, violes, violoncels, contrabaixos 
i accessoris.

Music in Silence
https://www.musicinsilence.net/
Productora de bandes sonores per a pel·lícules, sèries, publicitat i espectacles de dansa.
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Onda Estudios
https://ondaestudios.com/alta-colaborador/
Estudi de gravació especialitzat en gravació i producció de so per a recursos d’aprenentatge digital, 
publicitat i doblatge. 

Sonostudi
https://www.sonostudi.com/sonostudi/borsa-de-treball/
Companyia especialitzada en disseny i realització de projectes audiovisuals, que presta serveis 
relacionats amb el muntatge i la instal·lació de sistemes de so, il·luminació i vídeo.

Patrimoni Cultural:

Artimetria
https://www.artimetria.com/ca/inici
Consultoria dedicada a l’assessorament i la formació en la gestió, màrqueting i planificació estratègica 
d’equipaments i serveis culturals.

Interarts
https://www.interarts.net/contacte/?lang=ca
Agència que ofereix assessorament en diversos àmbits de la cultura, com és el disseny de polítiques 
culturals, la cooperació, els drets culturals i la creació d’empreses de l’especialitat.

MagmaCultura
https://ats.bizneo.com/trabajar/magmacultura?locale=ca
Ofereix serveis en la gestió de projectes i equipaments culturals, plans estratègics i campanyes de 
comunicació per a organitzacions del món de la cultura i el patrimoni. El web incorpora un espai on es 
publiquen les seves vacants i un formulari des d’on enviar l’autocandidatura.

Progress
https://treball.progess.com/ca/ofertas-publicas-empleo
Producció d’activitats de promoció cultural i gestió de centres cívics i espais culturals. 

Sternalia
https://www.sternalia.com/ca/contacte.html
Productora d’esdeveniments i activitats culturals.

Stoa
http://stoa.es/contacto/
Entitat dedicada a la planificació, la comunicació i l’exposició de patrimoni. El seu àmbit d’activitat 
consisteix, majoritàriament, en la projecció i la creació de museus i espais expositius.

Trànsit Projectes
https://blog.transit.es/contacto-2/
Organització de serveis culturals, socials i educatius que treballa en col·laboració amb entitats 
associades a Europa i Amèrica Llatina.

Trivium Gestió Cultural 
https://triviumgc.com/ca/contacto/
Empresa dedicada a l’organització d’activitats culturals per a empreses i institucions públiques.
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B) DIRECTORIS ESPECÍFICS

Ajuntament de Barcelona
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio
Accés al conjunt d’ofertes públiques d’ocupació i d’altres administracions públiques vinculades amb 
les Indústries Creatives i Culturals.

Barcelona – Catalunya Film Commission 
https://www.bcncatfilmcommission.com/ca/directori-empreses
Servei de l’Ajuntament de Barcelona que facilita els rodatges a la ciutat i inclou un directori d’empreses 
i professionals de Catalunya amb diverses categories: estudis de producció, postproducció, 
productores de multimèdia i animació, fotografia, publicitat, etc.

Capagraf
http://www.capagraf.com/directorio.php
Llistat d’àmbit estatal d’empreses dedicades al disseny i les arts gràfiques. 

Catalan Films & TV
http://catalanfilms.cat/es/empresas/doc-doc-films-events
Directori de productores i distribuïdores catalanes i internacionals, empreses de postproducció, 
escoles i associacions, entre d’altres. Permet filtrar segons el nom de l’organització, la tipologia, 
l’activitat que desenvolupa i el país (en el cas de les internacionals).

Cercador d’Informació i Documentació Oficials - CIDO
https://cido.diba.cat/oposicions
Cercador de processos selectius i borses de treball d’accés lliure del sector públic a Catalunya, així com 
altres convocatòries d’interès. Permet filtrar per paraules clau com: arxiu, músic/a, programador/a, 
etc.

Cineytele
https://www.cineytele.com/directorio-empresas/
Portal d’actualitat audiovisual que incorpora un directori d’empreses de producció de cinema i 
televisió.

Core 77
https://www.core77.com/firms/projects
Directori internacional d’empreses del món del disseny en forma de cercador, que possibilita filtrar-
les per especialitat i localització. 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
https://museus.cultura.gencat.cat/
Accés al catàleg de museus i col·leccions de Catalunya a través d’un cercador temàtic.

Dexigner - Design directory
https://www.dexigner.com/directory/
Llistat d’empreses del món de la imatge i el disseny, que permet cercar estudis de disseny 3D, 
d’animació, de fotografia, agències de publicitat, museus, etc.

Directorio de empresas de videojuegos de la Asociación Española de Videojuegos - AEVI
http://www.aevi.org.es/desarrollo-espanol/directorio-de-empresas-espanolas-segmentado-por-
ccaa/
Directori d’empreses a Espanya del món dels videojocs segmentat per comunitat autònoma.
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El Documentalista Audiovisual
https://eldocumentalistaudiovisual.com/directorio-2/documentacion-audiovisual/
Web que permet fer recerca i gestió de material d’arxiu útil per a produccions audiovisuals, presentant 
un directori d’empreses i recursos del sector.

Eventoplus
https://www.eventoplus.com/directorio/
Grup empresarial que disposa d’un directori d’empreses i agències relacionades amb l’organització 
d’esdeveniments.

Institut de Cultura de Barcelona
http://www.bcn.cat/cultura/webscultura/
L’àrea de cultura de l’Ajuntament de Barcelona incorpora en el seu web un espai amb enllaços a 
diferents museus, fundacions i centres de creació i difusió dels diversos àmbits de la cultura.

Luthiers.cat - Directori
https://luthiers.cat/provincia/barcelona/
Llistat de tallers especialitzats en la restauració, reparació, manteniment i venda d’instruments de 
corda a la província de Barcelona.

Modaes.es
https://www.modaes.com/perfiles
Llistat d’empreses del món del disseny i la moda arreu del món, que poden cercar-se segons 
especialitat. 

Parc audiovisual de Catalunya
https://www.parcaudiovisual.cat/directori-empreses-2/
Directori de les empreses audiovisuals ubicades al parc, majoritàriament amb enllaç al seu web.

Planeta Musik
https://planetamusik.com/directorios/estudios-grabacion/localidades/barcelona
Cercador digital d’estudis de gravació i producció musical a Barcelona.

PrensaDigital.com
https://prensadigital.com/espana/periodicos-de-barcelona/
Llistat de diaris d’actualitat a Catalunya segons la seva tipologia (generalistes, esportius o econòmics, 
principalment).

Sortlist
https://www.sortlist.es/s/ilustracion/barcelona-es
Recull d’agències d’il·lustració ubicades a Barcelona. El web permet fer una cerca personalitzada 
(“trobar la meva agència”) i obtenir un llistat concret d’empreses d’acord amb la selecció.
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04. Associacions 
professionals i centres 
formatius de referència
A) COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

Acción Cultural Española - AC/E
https://www.accioncultural.es/es/progPICE
Entitat pública que promou un ampli ventall d’activitats, 
conferències i projectes culturals. Hi destaca el Programa PICE, 
que impulsa la mobilitat i l’intercanvi de professionals i artistes 
amb entitats estrangeres.

Agrupació Fotogràfica de Catalunya - AFC
https://afc.cat/
Amb el propòsit de fomentar l’art de la fotografia, l’Agrupació 
Fotogràfica de Catalunya promou concursos de fotografia 
(tancats i oberts al públic), un blog d’actualitat i activitats 
relacionades amb la matèria.

Asociación Española de Museólogos - AEM
https://www.museologia.net/proyectos/
El web incorpora un espai d’assessoria i formació i publica amb 
periodicitat una revista especialitzada en museologia.

Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual 
- APPA
https://www.asociacionappa.es/ayudas-subvenciones/
L’associació ofereix notícies sobre l’actualitat audiovisual i 
incorpora un apartat d’enllaços relacionats amb convocatòries 
d’ajudes i subvencions.

Asociación de Revistas Culturales de España - ARCE
http://www.revistasculturales.com/
El web de l’associació ofereix continguts propis de diverses 
revistes, pòdcasts i articles relacionats amb el món de la cultura 
i la llengua.

Associació Catalana d’Escoles de Teatre - ACET
http://www.escolesteatre.org/es
L’Associació Catalana d’Escoles de Teatre té com a objectiu la 
promoció de les arts escèniques, així com la formació en aquest 
àmbit. Disposa d’un apartat amb enllaços d’interès de festivals 
de teatre i altres associacions.

RECORDA!

La consciència i 
expressions culturals 
(CEC) es refereix a conèixer 
i valorar les diferents 
manifestacions culturals 
i artístiques existents i és 
una de les competències 
més demanades. Així 
que forma’t i fes créixer 
el teu bagatge creatiu!

SABIES QUE...

Els col·legis i les 
associacions professionals 
són agrupacions que 
vetllen per la promoció 
i els interessos d’una 
determinada ocupació o 
gremi. Habitualment, els 
serveis que ofereixen són: 
informació, assessorament 
normatiu i legal, formacions 
de reciclatge i borsa de 
treball, on trobaràs ofertes 
específiques del teu perfil. 
A més, adherir-t’hi t’ajudarà 
a contactar amb altres 
professionals i a augmentar 
la teva xarxa de contactes.

FEM FOCUS

La intel·ligència artificial 
permet automatitzar 
processos en la creació de 
continguts (p. ex. música 
i so), optimitzar l’anàlisi 
de la informació (p. ex. 
sistemes de recomanació) 
i  millorar els continguts (p. 
ex. restauració d’imatges).
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Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya - AADPC
https://www.aadpc.cat/
La web d’aquesta associació inclou enllaços a diverses companyies i teatres de Catalunya, a la vegada 
que compta amb una borsa de treball per a persones associades.

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya - ADETCA 
https://www.adetca.cat/
Disposa d’un directori d’empreses associades i informació sobre esdeveniments i notícies d’interès.

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana - AELC
https://www.escriptors.cat/agenda
Associació que incorpora al seu web un apartat de pàgines d’autors/ores, notícies d’actualitat i una 
agenda d’activitats.

Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya - CIATRE
https://www.ciatre.com/ciatre-companyies/
L’espai web de l’associació recull totes les companyies que són membres de l’entitat i notícies 
d’actualitat del món del teatre, entre d’altres.

Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs - DeviCAT
https://www.proafed.com/associacions/devicat/
Forma part de l’organització de Productors Audiovisuals Federats. DeviCAT és un espai per a 
professionals del món del videojoc que comparteix al seu web notícies d’actualitat i d’altres recursos.

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya - APdC
https://www.dansacat.org
Entitat que disposa d’una base de dades de professionals de la dansa (interpretació, coreografia, 
docència, etc.), ofereix formació i entrenaments, recursos i una agenda amb els principals actes de 
programació cultural relacionats amb la dansa.

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya - APGCC
https://gestiocultural.org/borsa-de-treball/
L’associació disposa d’una borsa de treball que connecta professionals amb empreses. També ofereix 
formació i altres serveis com mentoria o assessorament.

Associació Professional de Músics de Catalunya - Musicat
https://www.musicat.cat/ca/39/borsa-de-treball.html
A través de l’enllaç, pot consultar-se una borsa de treball oberta al públic.

Col·legi de Periodistes de Catalunya
https://www.periodistes.cat/formacio
Proporciona diferents serveis a les persones col·legiades, com és una borsa de treball, l’oferta de 
formació contínua a través d’un centre propi, jornades i activitats i un espai d’anàlisi de l’actualitat 
periodística (“report.cat”).

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya - CODGC
https://www.dissenygrafic.org/ca/
El col·legi presenta serveis relacionats amb l’assessorament laboral i organització d’esdeveniments, 
un directori d’empreses i un espai dedicat a joves professionals.

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya - CPAC
https://www.cpac.cat/
Ofereix a les persones col·legiades una borsa de treball, informació sobre formació audiovisual a 
Catalunya, una agenda d’activitats, tallers temàtics (“professional class”) i una secció de vídeos, entre 
d’altres.
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Foment de les Arts i del Disseny - FAD
https://www.fad.cat/ca
Entitat formada per cinc associacions de diferents disciplines creatives i, en el seu web, poden 
consultar-se, projectes en actiu i una agenda d’activitats.

Gremi de Cinemes de Catalunya - GECD
http://www.gremicines.com/ca/qui-som
El gremi aglutina la gran majoria d’empreses d’exhibició cinematogràfica de Catalunya, les quals 
poden consultar-se a través de l’enllaç (“cinemes agremiats”).

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies - IFACCA
https://ifacca.org/news/opportunities/
El web en anglès d’aquesta federació inclou una borsa de treball oberta al públic per perfils de gestió 
cultural, artistes i permet seleccionar les ofertes segons localització.

Joventuts musicals - JM Catalunya
http://federacio.joventutsmusicals.cat/tauler-danuncis/
Federació d’entitats que representa als i a les professionals joves de la música, i que dona l’opció de 
participar en cicles de concerts, concursos específics i activitats musicals adreçades a joves.

Unión de actores y actrices
https://www.uniondeactores.com/
Associació que assessora actors i actrius en temes jurídics i d’orientació laboral, i que compta amb 
activitats pròpies del món de l’espectacle i l’actuació.

B) UNIVERSITATS I ESCOLES

BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona
https://www.baued.es/
Centre universitari de disseny que presenta a la seva oferta diversos graus, màsters i tallers en 
disseny i art. Disposa d’una borsa de treball per a l’alumnat.

CIFO Hospitalet de Llobregat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/
centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/CIFO-de-LHospitalet-de-Llobregat/index.html
Centre formatiu pertanyent a la xarxa de centres del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que 
compta amb formació professional en disseny gràfic, il·lustració i edició editorial, programació web i 
videojocs i audiovisual.

Col·legi de Teatre Barcelona
http://www.coledeteatredebarcelona.com/ca
L’oferta del col·legi consta de cicles formatius i estudis professionals, cursos per a joves i formacions 
i tallers.

Conservatori Municipal de Música de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/conservatori/ca
Centre públic d’ensenyaments musicals que ofereix els estudis de grau professional de música i 
també s’ocupa de programar les activitats musicals obertes a la ciutat.

Escola de Cinema de Barcelona - ECIB
https://www.ecib.es/ca/
Centre de formació especialitzat en cinematografia i animació, amb oferta en producció, postproducció, 
muntatge i so, crítica, 2d i 3d i stop-motion, entre d’altres.
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Escola de Mitjans Audiovisuals - EMAV
https://www.emav.com/serveis/
Escola de l’àmbit audiovisual i multimèdia que compta amb cicles de grau mitjà i superior i cursos 
d’especialització.

Escola de Noves Tecnologies Interactives - ENTI
https://enti.cat/qui-som/
Centre adscrit a la Universitat de Barcelona que ofereix formació professional, graus, màsters i 
postgraus en disseny i desenvolupament de videojocs, gamificació educativa i producció musical.

Escola Massana
https://www.escolamassana.cat/ca
Centre d’art i disseny amb formació específica de batxillerat artístic, de cicles formatius, grau 
universitari i postgrau, així com una àmplia oferta de cursos i tallers, tant per estudiants com per 
professionals en actiu.

Escola Superior d’Art Dramàtic - Eòlia
https://www.eolia.cat/
Escola d’art dramàtic, associada a les companyies de teatre Tricicle i Dagoll Dagom, que proveeix 
batxillerat i estudis superiors, cursos intensius i cursos per a infants i joves.

Escola Superior d’Imatge i Disseny - IDEP Barcelona
https://www.idep.es/
Escola especialitzada en imatge i disseny, que compta amb formació de màster, postgrau i cursos 
d’especialització en fotografia, moda i disseny gràfic. 

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya - ESCAC
https://escac.com/ca/
Centre de formació especialitzat en l’àmbit de la creació audiovisual i la cinematografia, en les 
disciplines de direcció, fotografia, documental, guió, muntatge, producció, disseny de so o d’efectes 
visuals.

Escola Superior de Disseny - ESDi
https://esdi.es/
Formació Cicles Formatius, graus, màsters i postgraus en disseny gràfic, moda, audiovisuals, producte 
i interiors. Disposa d’una borsa per a fer pràctiques professionals.

Escola Tècnica de Cicles Formatius d’Imatge i So - ITES
https://www.ites.es/
Centre amb formació en grau mitjà i superior en l’àmbit del so per a audiovisuals i espectacles, 
producció audiovisual o il·luminació, captació i tractament d’imatge.

Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías - CICE
https://www.cice.es/curso/
Escola ubicada a Madrid especialitzada en noves tecnologies, que ofereix formació de màster i cursos 
en efectes especials i cinema 4d, disseny d’aplicacions web ux/ui, postproducció i disseny gràfic 
digital.

IED Barcelona - Centre Superior de Disseny
https://iedbarcelona.es/ca/
Realitza graus, màsters i postgraus, formació continua i cursos d’estiu relacionats amb l’especialitat.
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Institut del Teatre
https://www.institutdelteatre.cat/
Entitat de la Diputació de Barcelona que ofereix estudis d’arts escèniques i que aglutina diverses 
escoles com l’Escola Superior d’Art Dramàtic, el Conservatori Superior de Dansa i l’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l’Espectacle.

Llotja 
http://www.llotja.cat/
Escola superior de disseny i art que acull activitats culturals com exposicions i conferències, entre 
d’altres.

SAE Creative Media Education
https://www.sae.edu/esp/es/barcelona-cursos
Centre formatiu que presenta una oferta relacionada amb el món dels mitjans audiovisuals i creatius, 
com són so, cinema, animació, videojocs i indústria musical.

Taller de Músics
https://tallerdemusics.com/ca/escola-de-musica/
Escola de música, management i produccions amb segell discogràfic propi.

Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/cultural/
Centre universitari amb formació de màster, postgrau, doctorat i cursos d’especialització en el sector, 
especialment pel que fa a la gestió d’empreses, projectes o espectacles culturals.
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05. Networking

A) ORGANITZACIONS

Acadèmia del Cinema Català
https://www.academiadelcinema.cat/ca/actualitat-ca/
actualitat-activitats-academia
Organització que promou activitats per a professionals del 
món de la cinematografia catalana. A través de l’enllaç, poden 
consultar-se notícies d’actualitat, la relació de tots els Premis 
Gaudí fins a la data i un espai de mediateca amb vídeos i 
fotografies.

Ateneu Barcelonès
https://www.ateneubcn.org/
Entitat cultural que ofereix una agenda oberta al públic amb 
diverses activitats, com ara conferències, debats, taules 
rodones, concerts, recitals, tallers, projeccions de cinema o 
cursos.

CaixaForum
https://caixaforum.org/es/barcelona/home
Espai de la Fundació La Caixa que acull exposicions, activitats i 
esdeveniments culturals.

Disseny Hub
https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es/actividades
Entitat que promou activitats, conferències, festivals i d’altres 
esdeveniments del món de la cultura i el disseny. Ubicat a la 
Plaça de les Glòries Catalanes, compta a les seves instal·lacions 
amb el Barcelona Centre del Disseny, el Foment de les Arts i el 
Disseny (FAD) i la Biblioteca El Clot – Josep Benet.

Dribbble
https://dribbble.com/designers
Plataforma interactiva que permet explorar dissenys d’altres 
professionals i omplir un perfil per donar-se a conèixer entre la 
comunitat o potencials reclutadors/es.

Fàbriques de creació de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/fabriquescreacio/ca/
fabriques/fabrica-a-fabrica
Espai que pren forma d’altaveu de l’activitat artística que té lloc 
a Barcelona. Al web pot trobar-se informació sobre els centres 
(fàbriques) de creació i experimentació, convocatòries i beques i 
projectes sorgits dins aquesta iniciativa. 

SABIES QUE...

El networking, sigui en línia 
o presencial, et facilitarà 
l’accés a algunes ofertes 
que no es publiquen als 
canals habituals i, al mateix 
temps, et permetrà ampliar 
la teva xarxa de contactes. 
Tanmateix, per fer 
networking amb èxit, cal 
enfocar la relació com un 
intercanvi, a través del 
qual pots rebre i compartir 
informació útil. Per tant, 
fes-te visible, interactua 
i comparteix! A canvi, 
t’arribaran oportunitats, 
propostes i recomanacions 
que impulsaran la teva 
recerca de feina.

RECORDA!

La presència d’espais 
culturals i creatius, xarxes 
de cocreació, fòrums de 
debat i esdeveniments 
artístics va en augment 
i és una bona manera 
de conèixer el teu àmbit 
artístic. Uneix-te a la 
comunitat creativa!

FEM FOCUS

La digitalització cultural 
ofereix noves fórmules 
per presentar una oferta 
atractiva. Per exemple, 
alguns museus utilitzen la 
realitat virtual per a crear 
experiències immersives i 
l’escaneig 3D permet recrear 
el patrimoni cultural.
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Filmoteca de Catalunya
https://www.filmoteca.cat/web/ca
Entitat que promou la cultura cinematogràfica a través de projeccions i exposicions, iniciatives 
conjuntes (“Filmoxarxa”), cicles de cinema i activitats de diversa naturalesa, entre d’altres. El web 
compta amb un cercador d’esdeveniments d’actualitat.

Hispasonic
https://www.hispasonic.com/
Web de recursos especialitzat en el món de la música i el so, que incorpora reportatges, notícies, 
entrevistes i tutorials i un fòrum.

Institut Català de les Empreses Culturals
https://icec.gencat.cat/ca/serveis_tramits/formacio/
El web de l’institut incorpora un apartat d’estudis i publicacions sobre el sector, així com un llistat de 
programes formatius (“itineraris SDE”).

Nau Ivanov
https://nauivanow.com/event_type/actes-oberts/
Espai de trobada per a les companyies d’arts escèniques, que promou activitats obertes al públic 
relacionades amb l’art i la cultura.

Oficina Europa Creativa - Catalunya
https://europacreativa.es/cultura/
Servei públic i internacional de promoció d’esdeveniments per a professionals culturals i creatius, que 
organitza jornades, tallers i seminaris i proporciona informació sobre convocatòries i finançament.

Periodísticos
https://www.periodisticos.com/seccion/empleo-ofertas-de-trabajo
Comunitat digital de professionals de la comunicació i periodistes que compta amb un apartat on es 
publiquen ofertes de feina i un blog de publicacions relacionades amb l’àmbit.

Tres C: Comunitat de Cultura
https://www.tresc.cat/
Comunitat cultural que permet conèixer altres persones interessades per la cultura, a més d’accedir 
a una àmplia programació d’activitats, esdeveniments i rutes.

B) RECURSOS DIGITALS

Cultura 100%
https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/cultura
Agenda que recull tota la programació cultural de la ciutat de Barcelona.

Cultura impaciente
https://culturaimpaciente.com/
Mitjà digital d’actualitat del sector cultural i creatiu amb especial èmfasi en la música, l’art, el cinema 
i els llibres.

Design Observer
https://designobserver.com/
Revista en anglès especialitzada en disseny que incorpora un apartat d’ofertes d’àmbit estatunidenc.

Disseny CV
https://dissenycv.es/
Revista digital de disseny i cultura visual amb apartats específics relatius al disseny gràfic i il·lustració.
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Ediciona
http://www.ediciona.com/
Mitjà digital per a professionals del món editorial on poden trobar-se articles d’interès sobre les 
novetats de l’àmbit.

El Cultural
https://elcultural.com/
Mitjà digital d’actualitat del sector amb apartats diferenciats segons àmbit creatiu: art, escenaris, 
cinema o literatura.

Enderrock
https://www.enderrock.cat/
Diari digital del món de la música.

Escritores.org
https://www.escritores.org/
Pàgina web de recursos sobre el món de la creació literària i escriptura: ofertes de feina, biblioteques 
digitals, revistes, concursos, entrevistes, etc.

Industria gráfica online
http://www.industriagraficaonline.com/
Portal de recursos relacionats amb el món gràfic, com són notícies d’actualitat, revistes, fires i 
entrevistes a professionals.

Lúdica
https://ludica.cat/
Mitjà digital que incorpora reportatges, notícies i articles del món dels videojocs en català.

Teatral.net
https://teatralnet.com/
Revista digital d’arts escèniques que incorpora notícies i articles d’opinió.
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06. Jornades i 
esdeveniments
080 Barcelona Fashion Week 
https://080barcelonafashion.cat/
La setmana de la moda de Barcelona és una trobada anual, 
enfocada a donar visibilitat a talents emergents.

Barcelona Design Week
https://barcelonadesignweek.com/
Cita internacional anual de professionals del disseny, la 
innovació i els negocis que aglutina activitats i esdeveniments 
vinculats al disseny.

Barcelona Film Festival
https://www.bcnfilmfest.com/ca
Festival que proposa una selecció de pel·lícules d’arreu del món 
relacionades, en un sentit ampli, amb la literatura i/o la història.

Barcelona International Arts & VFX Fair - b’Ars
https://barsvfx.com/es/
Fira per estudiants i professionals d’efectes especials i cinema. 
Una oportunitat per a conèixer les empreses d’efectes especials, 
animació, videojocs, produccions de televisió, etc.

Barcelona Jazz Festival
https://www.jazz.barcelona/es
És un dels festivals més antics de Catalunya i paral·lelament 
a la programació musical es complementa amb activitats com 
conferències, classes magistrals, exposicions, entre altres.

Barnasants
https://barnasants.com
Els primers tres mesos de l’any s’ofereixen un centenar de 
concerts, amb més d’una vintena de seus en actiu per viure un 
festival internacional de la cançó d’autor.

D’a Film Festival
https://dafilmfestival.com/es/
Esdeveniment  que presenta el cinema d’autor contemporani 
més destacat fins a la data, i incorpora projeccions, col·loquis 
amb directors/ores, tallers especialitzats i premis.

DNIT
https://caixaforum.org/ca/barcelona/p/dnit_c31594832
Cicle de música electrònica d’avantguarda que se celebra el 
darrer divendres de mes al CaixaForum de gener a maig.

SABIES QUE...

L’assistència a jornades o 
esdeveniments és una font 
de coneixement i d’interès 
per a qualsevol professional. 
Les conferències i xerrades 
que se celebren, són útils 
per conèixer les noves 
tendències del sector. 
També acostumen a incloure 
espais de networking, 
que fomenten l’aparició 
de col·laboracions i 
oportunitats professionals.
En definitiva, aquesta 
és una bona manera 
d’actualitzar-te 
contactar amb empreses 
del teu sector.

RECORDA!

La Barcelona Design 
Week, cita anual sobre 
disseny i creativitat a  la 
ciutat de Barcelona, inclou 
més de 100 activitats, 
com ara exposicions, 
tallers i conferències, on 
es presenten solucions 
de disseny sostenibles 
i innovadores.

FEM FOCUS

El binomi de cultura i 
robòtica ja és una realitat: 
robots ballarins actuen 
en espectacles de dansa 
i robots actors participen 
en curtmetratges. Aquesta 
sinergia entre l’art i la 
tecnologia s’explora en 
el ROS Film Festival.
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Docs Barcelona Festival
https://docsbarcelona.com/festival/festival-edicio-2022
Proposta cultural especialitzada en el gènere documental, que compta amb classes magistrals, 
diferents premis i seccions on els/les estudiants i professionals poden presentar els seus 
curtmetratges.

Festival Cruïlla
https://www.cruillabarcelona.com/ca/
Músics internacionals  i nacionals es troben anualment al mes de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.

Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
https://sitgesfilmfestival.com/cat
Festival de cinema fantàstic a Sitges que exposa les últimes tendències i tecnologies aplicades al 
cinema i a la producció audiovisual.

Festival Jardins Pedralbes
https://festivalpedralbes.com/
Cicle de concerts estiuenc que compta amb artistes consolidats/ades i emergents del panorama 
nacional i internacional.

Festival Mil·leni
https://www.festival-millenni.com
Certamen de nivell internacional d’estils musicals molt diversos acollits en les emblemàtiques sales 
de concert de la ciutat de Barcelona.

Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern
https://gremillibretersdevell.com/fira-del-llibre-docasio-antic-i-modern-2/
Fira del llibre que se celebra a Barcelona, on hi participen les llibreries antiquàries de la ciutat i 
compta amb exposicions i col·loquis sobre la matèria.

Gamelab
https://www.gamelab.es/ca/gamelab-live-cat/
Congrés internacional del videojoc i l’oci interactiu que permet estar al dia de les noves tendències de 
l’àmbit a través de xerrades, tallers i espais de networking.

Guitar Bcn
https://www.guitarbcn.com/es
Sales i espais de la ciutat acullen una gran diversitat de gèneres i estils musicals de guitarra.

Graphispag
http://www.graphispag.com/
Fira de referència de la indústria gràfica espanyola on conèixer les últimes tendències de l’especialitat, 
i on s’exposen els projectes empresarials més destacats.

In-Edit Festival
https://es.in-edit.org/
Festival especialitzat en el cinema documental musical, amb una varietat de temàtiques àmplia,  
com és el pop/rock, biografies, electrònica o moviments col·lectius, entre d’altres.

Integrated Systems Europe - ISE
https://www.iseurope.org/
Fira internacional celebrada a Barcelona, especialitzada en l’àmbit audiovisual i els sistemes 
d’integració, que compta amb les exposicions de les principals solucions tecnològiques, conferències 
i espais de trobada.
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International Symposium on Electronic Art - ISEA 
https://isea2022.isea-international.org/
Esdeveniment d’escala internacional que tracta sobre la intersecció d’art, disseny, tecnologia i 
societat, on es comparteixen els resultats de les investigacions en aquests àmbits, treballs i obres 
artístiques.

La Mercè - Festa Major de Barcelona
https://www.barcelona.cat/lamerce/ca
Conjunt de festivals, activitats populars i altres esdeveniments que tenen lloc a la ciutat relacionats 
amb la cultura, l’art, la música i la dansa: Mercè Arts de Carrer, el Barcelona Acció Musical (BAM), 
Acció Cultura Viva i Música Mercè, entre molts altres.

La Mostra Festival
https://www.mostra.barcelona
La Mostra és un festival de petit format de música electrònica d’avantguarda i experimental.

La Setmana del Llibre en Català
https://www.lasetmana.cat/
Fira anual per a la promoció del llibre en català on participen diferents editorials i professionals del 
territori català.

Let’s festival
https://www.letsfestival.cat
Cinc sales de concerts en viu de l’Hospitalet de Llobregat amb programació de música independent.

Llum BCN
https://www.barcelona.cat/llumbcn/es/
Conjunt d’activitats i representacions relacionades amb la il·luminació urbana, art i disseny, 
localitzades a la zona del Poblenou, i que compta amb projeccions que combinen totes tres 
especialitats.

LOOP Barcelona
https://loop-barcelona.com/es/
Punt de trobada d’abast internacional per a professionals i públic aficionat a la videocreació. Compta 
amb una selecció de films i vídeos d’artistes contemporanis, exposicions, projeccions, conferències i 
tallers.

Manga Barcelona
https://www.manga-barcelona.com/ca/inici.cfm
Esdeveniment celebrat a la ciutat de Barcelona que aglutina exposicions, conferències i activitats 
relacionades amb el manga, el còmic d’origen japonès.

Mecal
https://mecalbcn.org/ca/
Festival internacional de curtmetratges i animació de Barcelona.

Mercat Audiovisual de Catalunya - MAC
https://audiovisualmac.cat/
Esdeveniment emmarcat dins del Mercat Audiovisual de Catalunya que ofereix la possibilitat de 
conèixer productes i serveis innovadors en l’àmbit audiovisual, tecnològic i creatiu. 

Primavera Sound
https://www.primaverasound.com/es/
Festival de música independent, especialment del gènere pop, rock i electrònica, que ofereix durant 
poc més d’una setmana un gran nombre de concerts.
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Setmana del Talent Audiovisual
https://www.clusteraudiovisual.cat/talentaudiovisual/
Iniciativa impulsada pel Clúster Audiovisual de Catalunya que engloba una sèrie d’activitats que 
tracten de connectar el talent emergent i les universitats amb les principals productores. Destaca el 
Pitching Audiovisual, amb l’exposició de projectes innovadors.

Sònar
https://sonar.es/
Festival de música electrònica i experimental, i art multimèdia. Compta amb un catàleg ampli 
d’actuacions musicals, conferències i exposicions.

Tradicionarius
http://www.tradicionarius.cat
Tres mesos d’activitats i concerts amb artistes de la música folk internacional.


