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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 Cultura. 

 

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. 

 

 

Cultunet 

Portal amb informació sobre ofertes de feina d’abast estatal, de pràctiques, formació, i altra 

informació rellevant dins l’àmbit de la cultura. 

 http://www.cultunet.com/empleo-cultural  

 

Fábrica Cultural – Red Profesional de la Cultura 

Es poden consultar ofertes de feina per país i/o categoria. El web també disposa de notícies 

d’actualitat, informació sobre beques, ajudes i cursos.  

http://www.fabricacultural.com/gestion-

cultural/itemlist/filter?searchword34=Espa%C3%B1a&moduleId=266&Itemid=549 

 

SoloActores.com 

Comunitat online d’àmbit estatal d’actors i actrius amb accés a convocatòries per participar en 

projectes i en programes culturals. També hi pots trobar informació sobre càstings i ofertes de 

feina. 

http://www.soloactores.com/convocatorias 

 

Yatecasting 

Portal per a actors, models i hostesses d’esdeveniments, on es poden trobar ofertes de feina, 

informació sobre càstings i també un cercador de formacions.  

http://es.yatecasting.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abast internacional: 

 

Art Jobs 

Portal internacional d’ocupació del sector cultural a nivell internacional. 

http://artjobs.eu/ 

 

Philharmonie de Paris 

Portal francès amb ofertes de feina del sector musical. 

http://www.citedelamusique.fr/francais/annonces/liste_rubriques.aspx 

 

Jobculture 

Portal de recerca de feina especialitzat en el sector de la cultura i la comunicació a França. 

http://www.jobculture.fr/ 

 

  

És recomanable l’elaboració d’un bon portfoli que mostri els teus projectes i 

treballs dins del sector, que acompanyi i reforci la teva candidatura.  

http://www.cultunet.com/empleo-cultural
http://www.fabricacultural.com/gestion-cultural/itemlist/filter?searchword34=Espa%C3%B1a&moduleId=266&Itemid=549
http://www.fabricacultural.com/gestion-cultural/itemlist/filter?searchword34=Espa%C3%B1a&moduleId=266&Itemid=549
http://www.soloactores.com/convocatorias
http://es.yatecasting.com/
http://artjobs.eu/
http://www.citedelamusique.fr/francais/annonces/liste_rubriques.aspx
http://www.jobculture.fr/


 

 

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

  
5 

Consell 

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. 

 

 

008 actors 

Agència d’actors i actrius de Barcelona.  

http://www.008actors.com/contacte.htm  

 

Actor’s Gallery 

Agència de Models, Actors i Figurants. Per inscriure’s cal presentar-se a l’agència. Des del seu 

perfil de Facebook s’explica com fer-ho i també es publiquen les convocatòries de càstings. 

https://es-es.facebook.com/ActorsGalleryInfocasting  

 

Casting Singular 

Especialitzada en street casting (o real people casting) i en direcció de càstings. 

http://castingsingular.com/about/    

 

La Faràndula Agència d’actors  

Al web de l’empresa, s’explica com procedir per inscriure’s. Caldrà formalitzar la inscripció 

presencialment a l’agència. 

http://lafarandulactores.com/ca/contacte/ 

 
Lane Casting Barcelona 
Xarxa de directors de càstings de Barcelona. Des del seu perfil de Facebook es publiquen les 

convocatòries de càstings i, també s’explica com subscriure’s a les seves ofertes. 
https://www.facebook.com/lanecastingbarcelona/info?tab=page_info  
 

Pontas 

Agència literària que cerca històries interessants per adaptar-les al cinema. 

http://www.pontas-agency.com/submissions/ 

 

Sandra Bruna 

Agent literària d’autors, agències i editorials d’arreu, especialitzada en gèneres per a públic 

infantil i juvenil i adult. . 

http://www.sandrabruna.com/ca/contacta-amb-nosaltres/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El sector de la cultura es basa de manera notable en els esdeveniments on es 

relacionen els professionals, les empreses de selecció i de representació i la resta 

d’entitats de la indústria. La millor manera per trobar oportunitats és practicar el 

networking professional.  

 

http://www.008actors.com/contacte.htm
https://es-es.facebook.com/ActorsGalleryInfocasting
http://castingsingular.com/about/
http://lafarandulactores.com/ca/contacte/
https://www.facebook.com/lanecastingbarcelona/info?tab=page_info
http://www.pontas-agency.com/submissions/
http://www.sandrabruna.com/ca/contacta-amb-nosaltres/
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03. Autocandidatura 

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

proposta de col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

a) Empreses:  

 

Consultores, gestores i productores d’esdeveniments culturals: 

 

Artimetria 

Consultoria dedicada a l’assessorament i la formació en la gestió, el màrqueting i la 

planificació estratègica d’equipaments i serveis culturals.  

http://www.artimetria.com/ca/inici 

 

Croquis 

Empresa que es dedica a la producció, muntatge, itinerància d’exposicions i museografia. 

www.croquisbcn.com 

 

Focus 

Empresa de producció d’arts escèniques de Catalunya, també ofereix serveis i exhibició teatral. 

http://www.focus.es/ca/group 

 

Global Idea 

Serveis culturals orientats cap a l’àmbit de l’animació sociocultural.  

www.globalideasl.net 

 

Història Viva 

Empresa dedicada a l’estudi i difusió del patrimoni industrial. Proporciona serveis 

d’organització d’itineraris turístics i realització de projectes museogràfics i expositius per a 

usos turístics, culturals i comercials. 

http://www.historiaviva.net/contacto-2 

 

InterArts 

Agència privada que treballa en l’assessorament del disseny de polítiques culturals, en l’àmbit 

de cooperació cultural i drets culturals, i en la creació d’empreses d’aquest sector.  

http://www.interarts.net/es/contacte.php 

 

La Caldera de les Corts 

En els seus orígens, La Caldera va ser un centre de creació de dansa i arts escèniques pioner 

tant a Catalunya com a l’estat. Actualment forma part de la  xarxa pública de les fàbriques de 

creació impulsada per  l' Ajuntament de Barcelona. 

http://www.lacaldera.info/  

 

Magma Serveis Culturals 

Equip especialitzat en la prestació de serveis de gestió derivada o externa per al sector cultural.  

http://www.magmacultura.com/ca/about/ 
 

STOA 

Empresa que es dedica a la consultoria i la planificació d’exposicions, a la museografia i la 

comunicació.  

http://www.stoa.es/filosofia.php?idioma=2 

 
Taller de Músics 
Escola de música, management i produccions, amb segell discogràfic propi. 

http://tallerdemusics.com/ca/ 

http://www.artimetria.com/ca/inici
http://www.croquisbcn.com/
http://www.focus.es/ca/group
http://www.globalideasl.net/
http://www.historiaviva.net/contacto-2
http://www.interarts.net/es/contacte.php
http://www.lacaldera.info/
http://www.magmacultura.com/ca/about/
http://www.stoa.es/filosofia.php?idioma=2
http://tallerdemusics.com/ca/
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Trànsit Projectes 

Equip que col·labora amb empreses, agents culturals i institucions i impulsa i produeix 

projectes culturals. 

www.transit.es 

 

 

Projectes culturals i activitats: 

 

Icono Serveis 

Servei cultural especialitzat en tours,visites guiades i rutes culturals a mida. 

http://www.iconoserveis.com/castellano/contactar-particular.php 

 

Trivium Gestió Cultural 

Empresa de serveis d’organització d’activitats culturals per a empreses e institucions.  

http://www.triviumgc.com/ca/contact 

 

 

Editorials: 

 

EdicionesB 

Editorial amb seu a Barcelona que pertany al grup de comunicació Grupo Zeta, que engloba 

diversos segells editorials.  

http://www.edicionesb.es/  

 

Grup 62 

Grup editorial d’arrels catalanes, que inclou segells d’altres editorials de gran prestigi en 

català i castellà, amb representació de tots els gèneres literaris i totes les modalitats d’edició. 

http://www.grup62.cat/editorial-editorial-proa-69.html 

 

Grup Cultura03 

Grup cooperatiu de la indústria cultural i de la comunicació. 

http://www.cultura03.com/ca/contacto.html 

 

Penguin Random House / Grupo Bertelsmann 

Editorial amb seu a Barcelona pertanyent al Grup Bertelsmann, grup d’empreses editorials i 

altres entitats relacionades amb la cultura, El web disposa d’un apartat de “Trabaja con 

Nosotros”. 

http://penguinrandomhousegrupoeditorial.com/trabajar-con-nosotros/ 
 

Planeta de Agostini 

Editorial que es centra en les àrees de col·leccionables, productes interactius i còmics. A 

aquest grup pertanyen editorials catalanes com Edicions Destino o Seix Barral. 

http://www.planetadeagostini.es/conocenos 

 

 

Indústria musical: 

 

Blanco y Negro 

Segell discogràfic amb seu a Barcelona. 

http://blancoynegro.com/home  

 

Discmedi 

Companyia editora de les pròpies produccions i distribuïdora d’altres catàlegs, tant d’abast 

estatal com internacional. 

http://discmedi.com/ca/contacto 

 

http://www.transit.es/
http://www.iconoserveis.com/castellano/contactar-particular.php
http://www.triviumgc.com/ca/contact
http://www.edicionesb.es/
http://www.grup62.cat/editorial-editorial-proa-69.html
http://www.cultura03.com/ca/contacto.html
http://penguinrandomhousegrupoeditorial.com/trabajar-con-nosotros/
http://www.planetadeagostini.es/conocenos
http://blancoynegro.com/home
http://discmedi.com/ca/contacto
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Enderrock 

Grup Enderrock fou la primera editorial musical de Catalunya. Va crear Enderrock, diari musical 

digital de referència. 

http://www.enderrock.cat/ 

 

Indyrock 

Publicació sobre el món musical que ofereix informació molt completa sobre esdeveniments, 

notícies d’actualitat, així com un llistat de productores i editorials musicals. 

 http://www.indyrock.es/   

 

Vale Music 

Empresa especialitzada en la producció de diversos gèneres musicals, des del web dóna 

l’opció a l’enviament de la candidatura. 

http://www.universalmusic.es/es_ES/contacto-cv 

 

 

Audiovisual: 

 

Benecé Produccions 

Empresa especialitzada en producció de TV, pel·lícules i publicitat. 

http://www.benece.es/ 

 

elTerrat 

Productora de TV, teatre i internet amb seu a Barcelona 

http://www.elterrat.com/ 

 

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 

 

Lavinia 

Grup empresarial especialitzat en serveis i desenvolupament de continguts audiovisuals i 

interactius per a tot tipus de mitjans. 

http://www.lavinia.tc/ca/treballa-amb-nosaltres/ 

 

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 
 

Minoria Absoluta 

Productora catalana de ràdio i TV. 

http://www.minoriaabsoluta.com/  

 

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.enderrock.cat/
http://www.indyrock.es/
http://www.universalmusic.es/es_ES/contacto-cv
http://www.benece.es/
http://www.elterrat.com/
http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos
http://www.gestmusic.es/ofertes.php?op=1&id=0
http://www.lavinia.tc/ca/treballa-amb-nosaltres/
http://trabajaconnosotros.imagina.tv/ca/ofertas
http://www.minoriaabsoluta.com/
http://www.lapospo.com/cat/contacta
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Consell 

b) Directoris d’empreses: 

 

Barcelona – Catalunya Film Commission 

Servei que inclou al seu web un directori d’empreses i professionals de Catalunya.  

http://bcncatfilmcommission.bcn.cat/ca/directori-empreses 

 

Catalan Films & TV 

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

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

 

Cineytele 

Portal d'Internet d'actualitat audiovisual. És d'interès el directori d'empreses de producció de 

cinema i televisió 

http://www.cineytele.com/directorio-empresas/ 

 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Accés a les adreces de museus i col·leccions de Catalunya. 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/mus

eus/museus_i_col_leccions_de_catalunya/     

 

Ediciona 

Directori d’agències literàries a Barcelona. 

http://www.ediciona.com/agencias_literarias_barcelona-dir-c2-p67-pr28.htm 

 

Eventoplus 

Grup del sector d’esdeveniments que disposa d’un directori d’empreses 

http://www.eventoplus.com/proveedores/ 

 

Gestioncultural 

Portal amb informació sobre la gestió cultural a Espanya i Amèrica Llatina que inclou un 

directori amb associacions, observatoris culturals i organismes públics de cultura en els 

territoris d’influència. 

http://www.gestioncultural.org/asociaciones_gc.php 

 

Institut de Cultura de Barcelona 

El Departament de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, inclou en el seu web un espai amb 

enllaços a diversos museus, fundacions i centres de creació i difusió dels diversos àmbits de la 

cultura que depenen de l’ens públic. 

www.bcn.cat/cultura/webscultura 

 

Visualnet 

Directori internacional d’empreses i professionals relacionats amb la televisió, el cinema i la 

publicitat.  

http://www.es.visualnet.com/en/search 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per realitzar una cerca acurada d’oportunitats al sector cultural, cal complementar 

l’ús de portals especialitzats amb els directoris específics de l’àrea en la que 

estiguis interessat/da en trobar feina, per dirigir la teva candidatura personalitzada 

a la relació d’entitats objectiu de la teva cerca. 

http://bcncatfilmcommission.bcn.cat/ca/directori-empreses
http://www.catalanfilmsdb.cat/ca/empreses/search/
http://www.cineytele.com/directorio-empresas/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/museus_i_col_leccions_de_catalunya/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/museus_i_col_leccions_de_catalunya/
http://www.ediciona.com/agencias_literarias_barcelona-dir-c2-p67-pr28.htm
http://www.eventoplus.com/proveedores/
http://www.gestioncultural.org/asociaciones_gc.php
http://www.bcn.cat/cultura/webscultura
http://www.es.visualnet.com/en/search
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04. Col·legis i associacions 

professionals 

Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen molts serveis 

d’informació i orientació, molt sovint també borses de treball. 
 

a)  Col·legis i associacions: 

 

ACET 

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 directori amb enllaços d’interès. 

http://www.escolesteatre.org/es/links 

 

ACELLEC 

L’Associació Catalana d’Empreses de Lleure, d’Educació i Cultura ofereix a la seva web un 

llistat d’empreses associades per presentar autocandidatura. 

http://www.acellec.com/ 

 

ACEVIP 

L'Associació Catalana d'Empreses Audiovisuals, està formada per empreses que desenvolupen 

activitats directa i indirectament relacionades amb el sector. Tota la informació sobre els 

serveis que s'ofereixen i com associar-s'hi, es pot trobar en aquest portal d'Internet. 

http://www.acevip.cat/ 

 

ADETCA 

L’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya disposa d’un directori d’empreses associades, 

d’esdeveniments i altres enllaços d’interès.  

http://www.adetca.cat/c/start.aspx 

 

AEM 

Entre les seves activitats la Asociación Española de Museólogos destaca per la publicació de la 

revista de Museología on es poden trobar publicacions relacionades amb la temàtica. 

www.museologia.net 

 

APTIC 

L’Associacio Professional de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya és una associació que 

ofereix programes formatius i un servei de borsa de treball. 

http://www.aptic.cat/links 

 

ARC 

L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya ofereix 

diferents serveis. Disposa de la seva pròpia revista, Revista de l'Espectacle, que es pot 

consultar en la seva edició digital en el mateix portal. 

http://www.arcatalunya.cat/ 

 

Associació d’Actors i Directors 

La web d’aquesta associació inclou enllaços a diverses companyies i teatres de Catalunya. 

També inclou una borsa de treball pels associats. 

http://www.aadpc.cat/ 

 

Asociación Cultural por la Danza 

Web de la Asociación cultural por la danza on es pot consultar informació sobre les audicions 

convocades.  

http://www.porladanza.com/acd/tablon.asp  

http://www.escolesteatre.org/es/links
http://www.acellec.com/
http://www.acevip.cat/
http://www.adetca.cat/c/start.aspx
http://www.museologia.net/
http://www.aptic.cat/links
http://www.arcatalunya.cat/
http://www.aadpc.cat/
http://www.porladanza.com/acd/tablon.asp
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APGCC 

L’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya disposa de borsa de treball. 

http://www.gestorcultural.org/serveis/borsa-treball.php 

 

CIATRE 

En el web de l'Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya es troba 

informació de totes les companyies que són membres de Ciatre. 

http://ciatre.com/wp/companyies-2/ 

 

Col·legi de Teatre Barcelona 

Espai web on es pot rebre informació a la bústia personal, consultar ofertes de treball, i altres 

recursos com un directori de companyies de teatre. 

http://www.coledeteatredebarcelona.com/ofertas.jsp 

 

Danza.es 

Portal específic del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.  Al  seu apartat de 

“Convocatorias” i “Tablón de Anuncios” es troben ofertes de feina.  

http://www.danza.es/tablon-de-anuncios 

 

EMIPAC 

Associació que agrupa a escoles de música i centres d’ensenyament musical d’iniciativa 

privada de Catalunya. Es poden consultar les diferents escoles associades de Barcelona i, 

arreu de Catalunya. 

http://www.emipac.org/ 

 

FAPAE 

El lloc web de l’Associació de Productores Audiovisuales inclou una borsa de treball per als 

associats a l’apartat “empleo”. 

www.fapae.es 

 

GECD 

Gremi d’Empreses de Cinema que aglutina la major part de les empreses d’exhibició 

cinematogràfica de Catalunya 

http://gremicines.com/ 

 

IFACCA 

El portal de la Federació Internacional de Consells de les Arts i Agències de Cultura inclou a 

part de notícies i directoris internacionals, una borsa de treball oberta amb  diferents ofertes. 

http://www.ifacca.org/jobs/2015/ 

 

MUSICAT 

L’Associació Professional de Músics de Catalunya disposa d’una borsa de treball amb ofertes 

dins l’àmbit territorial català. 

http://www.musicat.cat/Borsadetreball/tabid/64/language/ca-ES/Default.aspx 

 

Unió de Musics 

Federació d’entitats que representen als professionals de la música. Ofereixen diversos serveis 

als associats, entre ells un taulell d’anuncis amb ofertes i altres esdeveniments.  

http://federacio.joventutsmusicals.cat/tauler-danuncis/ 

 

  

  

http://www.gestorcultural.org/serveis/borsa-treball.php
http://ciatre.com/wp/companyies-2/
http://www.coledeteatredebarcelona.com/ofertas.jsp
http://www.danza.es/tablon-de-anuncios
http://www.emipac.org/
http://www.fapae.es/
http://gremicines.com/
http://www.ifacca.org/jobs/2015/
http://www.musicat.cat/Borsadetreball/tabid/64/language/ca-ES/Default.aspx
http://federacio.joventutsmusicals.cat/tauler-danuncis/
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b) Universitats i centres docents: 

 

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/ 

 

Institut del Teatre 

Entitat de la Diputació de Barcelona que promou estudis d’arts escèniques. 

www.institutdelteatre.cat  

 

IDEC 

Fundació vinculada a la Universitat Pompeu Fabra que ofereix una àmplia oferta de formació 

contínua en gestió cultural i comunicació i mitjans digitals. Disposa d’una borsa de treball per a 

alumnes i ex-alumnes associats.  

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

cursos/creativitat-tecnologia  

 

 

c) Llocs webs d’informació: 

 

ARCE 

Associació de Revistes Culturals d’Espanya, que en el seu web disposa d’un cercador de 

revistes per temes, espai de notícies d’actualitat i articles.. 

http://www.revistasculturales.com/ 

 

Danza Ballet 

Portal específic referent al món de la dansa, es poden trobar notícies i informació sobre el 

sector.  

http://www.danzaballet.com/index.php 

 

Fàbriques de Creació 

Programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, que es basa en la transformació d’espais en 

desús per transformar-los en nous espais generadors de cultura i innovació. El web mostra 

informació sobre els espais que formen part d’aquesta xarxa i els seus projectes culturals.  

http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/ca  

 

IPCE 

Portal  del Instituto del Patrimonio Cultural de España, adscrit al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, que s’encarrega de la investigació, conservació i restauració dels bens que 

conformen el patrimoni cultural estatal.  

http://ipce.mcu.es/ 

 

Teatrelnet 

Revista digital d'arts escèniques. Cartellera, notícies professionals, acadèmies, crítica, 

entrevistes, reportatges, i tota l'actualitat escènica. 

http://www.teatral.net/ca/index.aspx 

 

 

 

d) Borses de treball: 

 

Atiza.com 

Web de la indústria musical que al seu “Tablón de Anuncios” ofereix ofertes de feina. 

http://www.atiza.com/  

  

http://www.emav.com/serveis/
http://www.institutdelteatre.cat/
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/ca/masters-postgraus-cursos/creativitat-tecnologia
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/ca/masters-postgraus-cursos/creativitat-tecnologia
http://www.revistasculturales.com/
http://www.danzaballet.com/index.php
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/ca
http://ipce.mcu.es/
http://www.teatral.net/ca/index.aspx
http://www.atiza.com/musicos/tablonanuncios/
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Audiovisuales.com 

Portal del sector audiovisual amb borsa de treball. 

http://www.audiovisuales.com/bolsa-de-empleo.php 

 

Aula de so 

Espai de creació i promoció cultural que ofereix a les seva web informació, notícies, agenda 

d’esdeveniments i  formació per a músics.  

http://www.auladeso.org/ 
 

Escritores.org 

Portal per als escriptors novels i consagrats on es poden trobar ofertes relacionades amb 

aquesta ocupació.  

http://www.escritores.org/ibuscas-empleo 

 

Eventoplus 

Grup del sector d’esdeveniments, que ofereix una borsa de treball que es pot consultar des del 

seu web. 

http://www.eventoplus.com/eventojobs/ 

 

Industria Gráfica 

Portal especialitzat en arts gràfiques que ofereix ofertes de feina. 

http://www.industriagraficaonline.com/index.php?mostrar=SERVICIOS&typ=OFERTA 

 

 

  

http://www.audiovisuales.com/bolsa-de-empleo.php
http://www.auladeso.org/
http://www.escritores.org/ibuscas-empleo
http://www.eventoplus.com/eventojobs/
http://www.industriagraficaonline.com/index.php?mostrar=SERVICIOS&typ=OFERTA
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05. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pots seguir per les xarxes socials grups de professionals relacionats amb un interès temàtic 

concret, i fer-te veure com a professional i coneixedor del tema: 

 

 Arte y comunicación cultural 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3152688&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551451487224206%2CVSRPtargetId%3A3152688%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Teatro del Mundo 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2028129&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551451487438508%2CVSRPtargetId%3A2028129%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 Profesionales de Cine y TV  

https://www.linkedin.com/grps?gid=82693&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRP

searchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A82693%2CVSRPcmpt%3A

primary 

 Film and Television Professionals / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=61268&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRP

searchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A61268%2CVSRPcmpt%3A

primary  

 Film & TV Professionals / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=63979&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRP

searchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A63979%2CVSRPcmpt%3A

primary 

 Producción TV España / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2267761&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VS

RPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A2267761%2CVSRPcmp

t%3Aprimary 

 Productores de Cine y Televisión España / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=4483680&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VS

RPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A4483680%2CVSRPcmp

t%3Aprimary 

 

 

 

  

Consell 

És important promocionar i divulgar les creacions musicals, audiovisuals, 

d’animació, teatrals, etc,  per mostrar als teus contactes el potencial que tens. 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3152688&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487224206%2CVSRPtargetId%3A3152688%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3152688&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487224206%2CVSRPtargetId%3A3152688%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3152688&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487224206%2CVSRPtargetId%3A3152688%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2028129&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487438508%2CVSRPtargetId%3A2028129%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2028129&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487438508%2CVSRPtargetId%3A2028129%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2028129&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487438508%2CVSRPtargetId%3A2028129%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=82693&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A82693%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=82693&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A82693%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=82693&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A82693%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=61268&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A61268%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=61268&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A61268%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=61268&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A61268%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=63979&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A63979%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=63979&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A63979%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=63979&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A63979%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2267761&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A2267761%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2267761&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A2267761%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2267761&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A2267761%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4483680&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A4483680%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4483680&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A4483680%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4483680&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A4483680%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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Consell 

06. Aplicacions mòbils 

Relació d’aplicacions i solucions mòbils per a la recerca de feina 

 

 

Barnart 

App android que posa en contacte usuaris i artistes en el món de l’art. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobar.barnart 

 

Coolturer 

App itunes que permet trobar esdeveniments culturals de la ciutat i seguir els seus artistes. 

https://itunes.apple.com/es/app/coolturer/id921255494 

 

Yatecasting 

Aplicació android per a actors, models i nous talents on trobar les ofertes de càsting.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yatellamaremos.yatecasting  

 

 

 

  
Al sector cultural, les noves tecnologies estan permetent l’autogestió d’esdeveniments 

culturals i, fins i tot, de carreres professionals. Per això veuràs que n’hi ha moltes que 

permeten publicar esdeveniments i serveis culturals propis. És una manera de crear un 

bon portfoli d’experiències i fer-te un perfil professional públic atractiu.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobar.barnart
https://itunes.apple.com/es/app/coolturer/id921255494
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yatellamaremos.yatecasting
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Consell 

Consell 

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  

 

Gamelab 

Congrès internacional del videojoc i l’oci interactiu, permetrà estar al dia de les darreres 

tendències als professionals creatius interessats enel sector 

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

 

La Setmana del Llibre en català 

Fira anual de promoció del llibre en català 

www.lasetmana.cat 

 

MAC 

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

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

 

Mecal 

Portal del festival internacional de curtometratges i animació de Barcelona. 

http://mecalbcn.org/ 

 

 

Es poden trobar altres esdeveniments en diferents entitats relacionades amb el sector: 

 

Xarxes Socials de l’Institut Cultural de Barcelona 

Relació de perfils de l’institut per a poder estar assabentat de l’agenda de la ciutat en temes 

culturals. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/xarxes-socials-de-linstitut-de-cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pensa a treballar el teu elevator pitch per acudir als diferents esdeveniments i jornades 

relaciones amb el sector, ja que són una bona plataforma per donar-te a conèixer i deixar 

clar quin és el teu objectiu de recerca.  

Si vols pertànyer al sector de la cultura has d’endinsar-t’hi en aquest món i això vol dir 

assistir a espectacles, presentacions, jornades, tallers, conferències, etc. Recorda 

mantenir i potenciar els contactes creats més enllà de l’assistència a l’esdeveniment on 

hagis iniciat la relació. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://gamelab.es/2015/es/
http://www.lasetmana.cat/
http://www.audiovisualmac.cat/es/que_es_audiovisual_mac
http://mecalbcn.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/xarxes-socials-de-linstitut-de-cultura
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/

