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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 Comunicació. 

 

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. 

 

 

EABE 

Plataforma especialitzada en el sector de la comunicació. 

http://www.eaebofficial.com/ 

 

Grapevinejobs 

Portal d’anuncis de treball al Regne Unit exclusivament de la industria audiovisual. 

http://www.grapevinejobs.com/jobseeker/jobseeker_job_filter.aspx 
 

Jobculture 

Portal de recerca de feina especialitzat en ofertes vinculades a la creació audiovisual i la 

comunicació, entre d’altres, a França. 

http://www.jobculture.fr/ 

 

Journajobs.eu 

Portal d’àmbit europeu d’ocupació especialitzat en l’àmbit periodístic.  

http://journajobs.eu/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per exemple: 

 

 Adtriboo 

Portal que ofereix treball freelance per a professionals en vídeo, fotografia, màrqueting 

i aplicacions mòbil. 

http://www.adtriboo.com/es/ 
 

 Trabajofreelance.com 

Portal generalista de treballs per projectes de Comunicació, entre d’altres sectors. 

http://www.trabajofreelance.es/ 
 
  

 

 

Consell 

El sector és molt procliu a fomentar col·laboracions per projectes i encàrrecs 

puntuals. Aquestes col·laboracions poden ser una bona manera d’entrar en 

contacte amb empreses i professionals. Molts portals que mostren oportunitats de 

treballs per projectes disposen de la categoria o filtre de comunicació i periodisme.  

http://www.eaebofficial.com/
http://www.grapevinejobs.com/jobseeker/jobseeker_job_filter.aspx
http://www.jobculture.fr/
http://journajobs.eu/
http://www.adtriboo.com/es/
http://www.trabajofreelance.es/
http://www.trabajofreelance.es/
http://www.trabajofreelance.es/
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02. Autocandidatura 

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

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

a) Empreses: 

 

Comunicació audiovisual: 

 

Boca Boca 

Productora de cinema i televisió, especialitzada en sèries de televisió i documentals.  

http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros 
 
Canonigo Films 

Productora de cinema situada a Barcelona. Accés a dades de contacte per enviar candidatura.  

http://www.canonigofilms.com/contacto.php 
 

Cinesa 

Empresa líder d'exhibició cinematogràfica a nivell estatal. Accés a formar part del seu equip. 

http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros 
 
Filmax 

Companyia dedicada a la creació, la producció, postproducció, distribució i exhibició de 

continguts audiovisuals per la indústria de l’entreteniment. 

http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos 

 

Gestmusic 

Productora de televisió especialitzada en programes d’entreteniment, magazines, concursos, 

reportatges, etc. Accés a formar part del seu equip. 

http://www.gestmusic.es/ofertes.php?op=1&id=0 

 

Iuris.doc 

Empresa que especialitzada en màrqueting de continguts, anàlisi i estratègia de la 

comunicació on-line. 

www.iurisdoc.com 

 

Mediapro 
Grup d'empreses dedicat a la comunicació, que elabora i difon creacions audiovisuals, 

abastant projectes de ficció, esports, informatius, màrqueting, entre d’altres.  

http://trabajaconnosotros.imagina.tv/ca/ofertas 
 

Mediasetespaña 

Formada per un conjunt d’empreses del sector audiovisual. Actualment explota 6 canals de TV 

estatals. Accés a ofertes de treball del grup. 

http://www.rrhhempleo.telecinco.es/ 

 

Neptuno Films 

Productora  d’animació audiovisual per a infants.  

http://www.neptunofilms.com/castellano/contacto/ 

 

Tres60bcn - Apuntolapospo 

Estudi de postproducció audiovisual, basat en el tractament digital de la imatge i el so. 

http://www.lapospo.com/cat/contacta 

http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros
http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros
http://www.bocaboca.com/trabaja-nosotros
http://www.canonigofilms.com/contacto.php
http://www.canonigofilms.com/contacto.php
http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
http://www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros
http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos
http://www.gestmusic.es/ofertes.php?op=1&id=0
http://www.iurisdoc.com/
http://trabajaconnosotros.imagina.tv/ca/ofertas
http://www.rrhhempleo.telecinco.es/
http://www.neptunofilms.com/castellano/contacto/
http://www.lapospo.com/cat/contacta
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Periodisme: 

 

Agència Catalana de Notícies 

Agència especialitzada en la informació d'àmbit català, amb especial atenció a l'actualitat 

local i comarcal. 

http://www.acn.cat/index.php/contactar 

 

Apple Tree Comunication 

Agències de comunicació, relacions públiques i organització d'esdeveniments. 

http://www.appletreecommunications.com/contacto/barcelona 

 

Ara Diari 

Diari dels de més recent aparició, en llengua catalana. 

http://www.ara.cat/treballaambnosaltres/ 

 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Ens que coordina els diversos mitjans de comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

http://www.ccrtv.cat/pccrtv/ccrtvSeccio.jsp 

 

EFE 

La primera agència de notícies en castellà i la quarta del món. 

http://www.efe.com/efe/espana/contacto/150 

 

El Periódico.cat 

Diari pertanyent a Grupo Zeta, grup editorial i de comunicació. 

http://www.elperiodico.cat/ca/contacte.shtml 
 

La Vanguardia.com 

Edició digital de "La Vanguardia", diari pertanyent al grup editorial Grup Godó. 

http://www.lavanguardia.com/contacto/index.html 

 

VilaWeb 

Servei de notícies en català, que també té un canal de TV digital.  

http://www.vilaweb.cat/ 

 

Weber Shandwick 

Filial espanyola d'una de les majors empreses de comunicació del món. 

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

 

Xarxa de Televisions Locals 

Plataforma multimèdia de suport a televisions, ràdios i mitjans en línia de caràcter local, que 

posa a disposició un ampli catàleg de serveis de programació de continguts informatius, 

esportius, divulgatius i d’entreteniment. 

http://www.laxarxa.com/contacte 

 

 

Multimèdia: 

 

Digital Legends 

Empresa que desenvolupa videojocs amb seu a Barcelona.  

http://www.digital-legends.com/jobs.html 

 

Gaelco 

Empresa fabricant i desenvolupadora de videojocs amb seu a Barcelona. 

http://www.radikaldarts.com/contacta-con-radikal-darts-la-mejor-diana-del-mercado 

 

http://www.acn.cat/index.php/contactar
http://www.appletreecommunications.com/contacto/barcelona
http://www.ara.cat/treballaambnosaltres/
http://www.ccrtv.cat/pccrtv/ccrtvSeccio.jsp
http://www.efe.com/efe/espana/contacto/150
http://www.elperiodico.cat/ca/contacte.shtml
http://www.lavanguardia.com/contacto/index.html
http://www.vilaweb.cat/
http://webershandwick.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.laxarxa.com/contacte
http://www.digital-legends.com/jobs.html
http://www.radikaldarts.com/contacta-con-radikal-darts-la-mejor-diana-del-mercado
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Ogilvy Interactive 

Desenvolupa  llocs web, en especial per a projectes de comunicació. 

http://www.ogilvy.com/Contact.aspx 

 

Social Point 

Empresa de desenvolupament de videojocs. 

http://www.socialpoint.es/ 

 

Ubisoft 

Empreses desenvolupadores mundials de videojocs amb presència a Catalunya. Disposa d’un 

apartat de “careers” on poder trobar les ofertes laborals a nivell internacional.  

https://www.ubisoft.com/fr-FR/recrutement/offres-demploi.aspx 

 

Virtual Toys 

Empresa dedicada a la programació de videojocs per a consoles. Té centres a Madrid, 

Barcelona i València. 

http://www.virtualtoys.net/job.html 

 

b) Directoris d’empreses: 

 

AULACM  

Entitat que ha editat una relació de les principals empreses de publicitat i màrqueting online a 

l’àmbit estatal. 

http://aulacm.com/agencias-social-media-marketing-online/ 

 

Catalan Films & TV 

Base de dades de produccions, professionals i empreses audiovisuals catalanes. 

 http://www.catalanfilmsdb.cat/ca/empreses/search/ 

 

CDEC  Club de Creativos  

Organització que disposa d’un directori d’empreses dels sectors de la publicitat, relacions 

públiques i màrqueting.  

http://www.clubdecreativos.com/directorio-de-empresas 

 

Central de Marketing  

Especialista en agencies de publicitat i empreses relacionades amb el màrqueting i la 

publicitat a nivell estatal. 

http://www.centraldemarketing.com/ 

 

El publicista.net  

Portal web on trobar diferents continguts relacionats amb el món de la publicitat. Mostra una 

guia d’empreses especialitzades en publicitat, màrqueting mòbil, fotògrafia, etc. 

http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/buscador_guia.php 

 

PUBLIDATA  

Accés al directori de publicitat, màrqueting i mitjans d’anuncis. 

http://www.publidata.es/agencias-publicidad 

 

 

Consell 

Acompanya el teu Cv d’un bon portfoli, que mostri tots els projectes que hagis realitzat. 

Donarà un valor afegit a la teva candidatura i, ja que aquest sector es fonamenta molt en 

la creativitat i la innovació, donaràs una idea del teu potencial creatiu.    

http://www.ogilvy.com/Contact.aspx
http://www.socialpoint.es/
https://www.ubisoft.com/fr-FR/recrutement/offres-demploi.aspx
http://www.virtualtoys.net/job.html
http://aulacm.com/agencias-social-media-marketing-online/
http://www.catalanfilmsdb.cat/ca/empreses/search/
http://www.clubdecreativos.com/directorio-de-empresas
http://www.centraldemarketing.com/
http://www.elpublicista.es/frontend/elpublicista/buscador_guia.php
http://www.publidata.es/agencias-publicidad
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03. 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: 

 

AEACP  

Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria, disposa d’un llistat de les 

agències de comunicació publicitària associades.  

http://www.agenciasaeacp.es/agencias-asociadas/asociados/ 

 

ADECEC 

La Asociación de Empreses Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación disposa d’un 

servei de borsa de treball on les empreses associades poden cercar candidats per cobrir les 

seves vacants. 

http://www.adecec.com/bolsa_trabajo/index.php 

 

ASEDEM 

La Asociación Española de Empresas Multimedia fomenta, defensa i promou les activitats 

relacionades amb les àrees de multimèdia i les comunicacions dins del sector informàtic. Hi ha 

accés a una borsa de treball en l’apartat “empleo”. 

www.asedem.org 

 

Asociación de Directivos de Comunicación  

Entitat professional que agrupa a directors/es de comunicació de les empreses i institucions a 

nivell estatal.  

http://www.dircom.org/  

 

CAC  

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya vetlla pels serveis de comunicació audiovisual, tant 

públics com  privats.  

http://www.cac.cat 

 

CCMA 

Web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

http://www.ccma.cat/ 

 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Ofereix als seus col·legiats entre d’altres serveis una borsa de treball.  Al seu web també es 

troben notícies, beques, guia de serveis i altres recursos del sector.  

http://www.periodistes.org/ca/home/ocupacio/borsa-treball.html 

 

Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 

Disposa d’una borsa de treball especialitzada en l’àmbit de la comunicació per a 

associats/des. 

http://www.colpublirp.com/borsa-de-treball/?lang=es 

 

http://www.agenciasaeacp.es/agencias-asociadas/asociados/
http://www.adecec.com/bolsa_trabajo/index.php
http://www.asedem.org/
http://www.dircom.org/
http://www.cac.cat/
http://www.ccma.cat/
http://www.periodistes.org/ca/home/ocupacio/borsa-treball.html
http://www.colpublirp.com/borsa-de-treball/?lang=es
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FAPAE 

El lloc web de l’Asociación de Productores Audiovisuales inclou una borsa de treball pels 

associats a l’apartat “empleo”. 

www.fapae.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Universitats i Centres Docents: 

 

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia 

Centre que pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya  situat a Terrassa.  Disposen de 

borsa de treball pels seus alumnes i ex-alumnes.  

http://www.citm.upc.edu/cat/empresa/borsa-treball/ 
 

EMAV 

Escola que forma a futurs professionals dels sectors audiovisual i multimèdia. Compta amb un 

servei de borsa de treball i pràctiques. 

http://www.emav.com/serveis/ 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

La Facultat de Ciències de la Comunicació ofereix graus i llicenciatures en Comunicació i 

Periodisme. 

https://www.uab.cat/web/els-estudis-1193208730918.html 

 

UPF – Universitat Pompeu Fabra 

La Universitat Pompeu Fabra disposa d’una àmplia oferta de formació en comunicació i 

periodisme. Disposa d’una borsa de treball per a alumnes i ex-alumnes associats.  

http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/ca/masters-postgraus-

cursos/comunicacio-periodisme-traduccio 

 

 

c) Altres borses de treball: 

 

Abc guionistas 

Pàgina web d’àmbit Llatinoamericà dedicada als guionistes de cine i TV. Accés al taulell 

d’anuncis on es publiquen diferents ofertes de treball relacionades amb el sector. 

http://www.abcguionistas.com/ 

 

Audiovisuales.com 

Borsa de treball on line del sector audiovisual amb ofertes de feina pels àmbits d'imatge, so, 

vídeo, fotografia i disseny.  

http://www.audiovisuales.com/   

 

Gamasutra 

Web per a professionals del desenvolupament de videojocs. Compta amb una borsa d’ofertes 

de treball, empreses i notícies sobre la professió. 

http://jobs.gamasutra.com/ 

 

Consell 

Uns dels sectors on pot aportar-te cert valor afegit presentar la teva candidatura de forma 

creativa i diferent als formats de CVs tradicionals, és en el de la comunicació. Explora la 

possibilitat d’elaborar un vídeocurrículum, per exemple, per presentar la teva 

candidatura.    

Consell 

http://www.fapae.es/
http://www.citm.upc.edu/cat/empresa/borsa-treball/
http://www.citm.upc.edu/cat/empresa/borsa-treball/
http://www.emav.com/serveis/
https://www.uab.cat/web/els-estudis-1193208730918.html
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/ca/masters-postgraus-cursos/comunicacio-periodisme-traduccio
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/ca/masters-postgraus-cursos/comunicacio-periodisme-traduccio
http://www.abcguionistas.com/
http://www.audiovisuales.com/
http://jobs.gamasutra.com/


 

 

Recursos per a la recerca de feina / Sector de la Comunicació 

  
10 

 

d) Llocs web per a més informació del sector: 

 

Kiosko Internet 

Espai web que disposa d’un cercador de mitjans online.  
http://www.kiosco.net 

 

Periodismo Internacional 

Pàgina web on es pot trobar informació relacionada amb el periodisme internacional. Es pot 
cercar els principals mitjans de comunicació de tots els països del món. 
http://internacional.tripodos.com/default.asp 

 

Portal de la Comunicación  

Portal molt complert amb informació relacionada amb el sector. Ofereix, entre d’altres 

recursos, la possibilitat d’obtenir directoris d’empreses, d’àmbit estatal i internacional. 

http://www.portalcomunicacion.com/index.asp?lng=cat 
 

Puro Marketing 

Portal web de l’àmbit del màrqueting on es pot consultar informació, formació i notícies en 

relació a la publicitat i el màrqueting. 

http://www.puromarketing.com/ 

 

Reporteros sin Fronteras  

Secció espanyola de l’entitat internacional Reporters sense fronteres. 

http://www.rsf.org/Presentacion.html 

 

Top Comunicación  

Portal amb informació rellevant del sector de la comunicació.  

http://www.topcomunicacion.com/ 

 

Total media 

Magazine del màrqueting digital. 

http://www.total-media.es/ 

 

Consell 

Estigues al dia de l’actualitat i sigues proactiu/iva en la recerca d’informació sobre els 

darrers esdeveniments, tendències, etc. En els teus perfils 2.0 no et limitis a informar, 

enllaça a anàlisis de l’actualitat o realitza’ls tu mateix/a per potenciar la teva marca 

personal.   

http://www.kiosco.net/
http://internacional.tripodos.com/default.asp
http://www.portalcomunicacion.com/index.asp?lng=cat
http://www.puromarketing.com/
http://www.rsf.org/Presentacion.html
http://www.topcomunicacion.com/
http://www.total-media.es/
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Consell 

 

04. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

DevReporter Network Catalunya 

Xarxa de periodistes i professionals de la comunicació per al desenvolupament, vinculats amb 

ONG. 

http://devreporternetwork.eu/ca/category/communaute/catalunya/ 

 

Social Media Point 

Trobada informal mensual dirigida a especialistes de l’àrea de màrqueting, disseny gràfic i 

professionals del món de la comunicació, que promou l’aprenentatge, l’intercanvi 

d’experiències, conèixer especialistes de l’àrea i desvirtualitzar els contactes. 

http://www.socialmediapoint.es/about/  

 

 

 

 

Grups temàtics com:  

 

 Trabaja en Comunicación   

https://es.linkedin.com/grps/TRABAJA-COMUNICACI%C3%93N-2442901/about? 

 Comunicación, RRPP y Publicidad  

https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-RRPP-Publicidad-4393435/about? 

 Comunicación Corporativa y Branding  

https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-Corporativa-Branding-

2309168/about? 

 Networking España: Marketing, Social Media y Comunicación  

https://es.linkedin.com/grps/Networking-Espa%C3%B1a-Marketing-Social-Media-

4466756/about? 

 Periodistas y Comunicadores   

https://es.linkedin.com/grps/Periodistas-comunicadores-3235235/about? 

 PressNet: Periodistas, Periodismo y Medios de Comunicación en Internet   

https://es.linkedin.com/grps/Pressnet-Periodistas-Periodismo-Medios-

Comunicaci%C3%B3n-1985051/about? 

 Periodistas en Red   

https://www.linkedin.com/grps/Periodistas-Red-3165592/about? 

 Profesionales de Cine y Televisión   

https://es.linkedin.com/grps/PROFESIONALES-CINE-TELEVISION-82693/about? 

 

El networking és fonamental en aquest sector, per tant serà una tasca molt important 

ampliar i gestionar els contactes. A través de trobades personals i també potenciant la 

visibilitat del teu perfil professional en les xarxes socials, participant en debats, grups 

d’opinió i mostrant els teus projectes de comunicació per reforçar la teva marca 

personal en espais 2.0.  

http://devreporternetwork.eu/ca/category/communaute/catalunya/
http://www.socialmediapoint.es/about/
https://es.linkedin.com/grps/TRABAJA-COMUNICACI%C3%93N-2442901/about?
https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-RRPP-Publicidad-4393435/about?
https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-Corporativa-Branding-2309168/about?
https://es.linkedin.com/grps/Comunicaci%C3%B3n-Corporativa-Branding-2309168/about?
https://es.linkedin.com/grps/Networking-Espa%C3%B1a-Marketing-Social-Media-4466756/about?
https://es.linkedin.com/grps/Networking-Espa%C3%B1a-Marketing-Social-Media-4466756/about?
https://es.linkedin.com/grps/Periodistas-comunicadores-3235235/about?
https://es.linkedin.com/grps/Pressnet-Periodistas-Periodismo-Medios-Comunicaci%C3%B3n-1985051/about?
https://es.linkedin.com/grps/Pressnet-Periodistas-Periodismo-Medios-Comunicaci%C3%B3n-1985051/about?
https://www.linkedin.com/grps/Periodistas-Red-3165592/about?
https://es.linkedin.com/grps/PROFESIONALES-CINE-TELEVISION-82693/about?
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Consell 

 

a) Espais de coneixement: 

 

Periodísticos 

Comunitat per a professionals de la comunicació, periodistes, bloguistes, entre d’altres. Accés 

a ofertes de feina relaciones amb el sector. 

http://www.periodisticos.com/seccion/empleo-ofertas-de-trabajo 

 
Red Social Periodistas 

Xarxa social per a periodistes. Funciona com a lloc de trobada de periodistes i altres 

professionals del món de la comunicació on es poden intercanviar informacions, projectes i 

oportunitats laborals entre d’altres. 

http://www.periodistasporelmundo.com/ 
 

 

 
 

http://www.periodisticos.com/seccion/empleo-ofertas-de-trabajo
http://www.periodistasporelmundo.com/
http://www.periodistasporelmundo.com/
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05. 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  

 

 

CCCB Periodisme de Dades 

Des de 2013 es celebra aquesta jornada que relaciona periodisme i Open Data. 

http://www.cccb.org/ca/marc/cicle/periodisme-de-dades/45395 

 

Gamelab 

Congrès internacional del videojoc i l’oci interactiu.  

http://gamelab.es/2015/es/ 

 

MAC 

Mercat Audiovisual de Catalunya és el punt de trobada del sector audiovisual. Es realitzen 

ponències, grups de treballs i activitats relacionades.    

http://www.audiovisualmac.cat/ca/que_es_audiovisual_mac 
 

Sonar 

Festival d’innovació, creativitat audiovisual i tecnologia enfocades a la música. 

https://sonar.es/ca/2016/ 
 

 

 

 

 

 

 

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 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.cccb.org/ca/marc/cicle/periodisme-de-dades/45395
http://gamelab.es/2015/es/
http://www.audiovisualmac.cat/ca/que_es_audiovisual_mac
https://sonar.es/ca/2016/
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/

