WEBS DEL SECTOR CULTURA
Portals d’ocupació especialitzats
CULTUNET
www.cultunet.com

Portal amb ofertes de treball i pràctiques d’arreu del territori estatal, que
tinguin relació amb la gestió cultural. Ofereix formació, recursos, etc.

SOLOACTORES.COM
www.soloactores.com

Comunitat estatal d’actors i actrius on hi ha informació de cursos, noticies
i ofertes de treball i càstings.

YA TE CASTING
es.yatecasting.com

Web per a actors, models i hostesses d’esdeveniments. Apareixen ofertes
de feina, convocatòries de càstings i formacions.

ARTS JOBS
www.artsjobs.org.uk

Web anglesa on apareixen diferents ofertes de feina per a la comunitat
artística profesional i events artístics. Apareixen noricies, comunicats.

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILARMONIE DE PARIS
www.citedelamusique.fr

Web francesa on apareixen ofertes de feina del sector musical del país.

JOB CULTURE
www.jobculture.fr

Web francesa on hi ha ofertes de trenall per al sector cultural. Disposen
de Borsa de Currículums.

Empreses de selecció i intermediaris
008 ACTORS
www.008actors.com

Agència de representació d’actors i actrius de Barcelona.

CASTING SINGULAR
www.castingsingular.com

Empresa especialitzada en street casting i direcció de càsting.

LA FARÀNDULA AGÈNCIA
D’ACTORS
www.lafarandulactores.com

Per inscriure’s cal enviar un mail amb el CV i el Videobook a
lafarandula@lafarandulactores.com. Posteriorment valoraran la
candidatura.

LANE CASTING BARCELONA
www.lane-casting.com

Xarxa de directors de Càsting de Barcelona, especialitzats en street
casting.

PONTAS
www.pontas-agency.com

Agència literària amb presència arreu del món. Cerca històries per a
adaptar-les al cinema.

SANDRA BRUNA
www.sandrabruna.com

Agència literària que representa autors nacionals i internacionals, a més
d’agències i editorials estrangeres, a Espanya, Amèrica Llatina, Brasil i
Portugal.
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Autocandidatura
ESDEVENIMENTS CULTURALS
ARTIMETRIA
www.artimetria.com

Consultoria dedicada a professionalitza la gestió cultural.

CROQUIS
www.croquis.liquidmaps.org

Empresa que treballa la producció, muntatge itinerància d’exposicions i
museografia.

FOCUS
www.focus.es

Empresa de producció d’arts escèniques amb seu a Barcelona i Madrid.

INTERARTS
www.interarts.net

Agència privada amb projecció internacional que treballa en
l’assessorament del disseny de polítiques culturals.

LA CALDERA DE LES CORTS
www.lacaldera.info

La caldera és un centre de creació de dansa i arts escèniques. Forma
part de la xarxa pública de les fàbriques de creació, que ha estat
impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.

MAGMA CULTURA
www.magmacultura.com

Plataforma integrada per a oferir solucions d’optimització dels recursos de
gestió cultural.

STOA
www.stoa.es

Empresa que es dedica a la planificació, la comunicació i la presentació
del patrimoni.

TALLER DE MÚSICS
www.tallerdemusics.com

Escola de música, management. Ofereix formació online.

TRÀNSIT PROJECTES
www.transit.es

Equip que col·labora amb empreses, agents culturals i institucions que
impulsa i produeix projectes culturals.
PROJECTES CULTURALS I ACTIVITATS

ICONO SERVEIS CULTURALS
www.iconoserveis.com

Empresa que ofereix serveis de disseny, gestió i realització de programes
turístics i activitats culturals a mida.

TRIVIUM GESTIÓ CULTURAL
www.triviumgc.com

Empresa que ofereix serveis de disseny, producció i execució d’activitats
culturals i educatives.
EDITORIALS

ALBA EDITORIAL
www.albaeditorial.es

Editorial referent en l’edició de clàsics universals en castellà.

ANAGRAMA
www.anagrama-ed.es

Editorial amb seu a Barcelona, especialitzada tant en narrativa com
assaig. Té activitat tant a nivell estatal, com en altres àmbits.

HERDER EDITORIAL
www.herdereditorial.com

Editorial independent amb seu a Barcelona. El fons editorial giren entorn
la teologia, filosofia i religió, amb obres de psicologia, sociologia i
educació.

ICARIA EDITORIAL
www.icariaeditorial.com

Editorial independent, especialitzada en l’àrea de ciències socials i
assaig.
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GRUP 62
www.grup62.cat

Grup editorial que inclou d’altres de gran prestigi tant en la llengua
catalana com la castellana.

PENGUIN RANDOM HOUSE
penguinrandomhousegrupoedito
rial.com

Grup editorial especialitzat en l’edició i distribució de llibres. A la web hi ha
un apartat de “treballa amb nosaltres”.

PLANETA DE AGOSTINI
www.planetadeagostini.es

Editorial especialitzada en l’àrea de col·leccionables, productes interactius
i còmics.
INDÚSTRIA MUSICAL

BLANCO Y NEGRO
www.blancoynegro.com

Segell discogràfic amb seu a Barcelona. Hi ha ofertes de treball a la web.

DISCMEDI
www.discmedi.com

Editorial de producció i distribució d’àmbit estatal com internacional.

ENDERROCK
www.enderrock.cat

Editorial musical. Publica setmanalment EDR, diari musical digital de
referència.

UNIVERSAL MUSIC
www.universalmusic.es

Editorial musical especialitzada en la producció de diversos gèneres
musicals. Es pot fer autocandidatura de la web.
AUDIOVISUAL

BENECÉ PRODUCCIONS
www.benece.es

Productora audiovisual especialitzada en vídeos corporatius, publicitat,
televisió, cinema i esdeveniments culturals.

EL TERRAT
www.elterrat.com

Productora de TV, Radio, Teatre i Cinema. A la web hi ha diferents
formularis per posar-se en contacte amb la productora, entre ells, el
d’enviar el propi CV.

FILMAX
www.filmax.com

Empresa dedicada al desenvolupament, producció, distribució, vendes i
exhibició de continguts audiovisuals per a l’industria de l’entreteniment.

GESTMUSIC
www.gestmusic.es

Productora de televisió especialitzada en concursos, reportatges,
programes d’entreteniment, etc. Des de la web es pot enviar el CV.

LAVINIA
www.lavinia.tc

Empresa especialitzada en la creació, producció i distribució de
continguts digitals i audiovisuals per a tot tipus de mitjans. Permet enviar
CV des de la web.

GRUPO MEDIAPRO
www.mediapro.es

Proveïdor de serveis tècnics per a la indústria audiovisual. A la plana web
podem veure les ofertes vigents del grup.

MINORIA ABSOLUTA
www.minoriaabsoluta.com

Productora catalana de radio i TV. Es pot enviar el CV a:
minoriaabsoluta@minoriaabsoluta.com
DIRECTORI D’EMPRESES

BARCELONA – CATALUNYA
FILM COMISSION
www.bcncatfilmcommission.co
m

Servei públic i gratuït que està a disposició del sector audiovisual amb la
voluntat de promoure i facilitar els rodatges. Disposa a la web, d’un
directori d’empreses.

CINE & TELE
www.cineytele.com

Portal amb noticies, esdeveniments,... d’actualitat audiovisual. A la web hi
ha directori d’empreses relacionades amb la televisió i amb el cinema.
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DEPARTAMENT DE CULTURA
DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
https://cultura.gencat.cat/ca/inici

En aquesta web trobem un cercador e museus i col·leccions ubicades al
territori català.

EVENTOPLUS
www.eventoplus.com

Punt de trobada entre organitzadors i proveïdors d’esdeveniments. A la
web hi ha un directori d’empreses.

PORTAL IBEROAMERICANO DE
GESTIÓN CULTURAL
www.gestioncultural.org
INSTITUT DE CULTURA DE
BARCELONA
www.bcn.cat/cultura/webscultur
a

Plataforma on-line al servei dels professionals de la cultura arreu del
territori iberoamericà. Inclou un directori d’associacions del sector.
Espai amb enllaços web a museus, fundacions i centres relacionats amb
el sector cultural, que depenen de l’administració pública.

Col·legis i Associacions Professionals
ACET
www.escolesteatre.org

Associació Catalana d’Escoles de Teatre que aplega la gran majoria de
les escoles de teatre professionals de Catalunya. Disposa d’un apartat
amb enllaços d’interès.

ACELLEC
www.acellec.cat

Associació Catalana d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura. A la web
trobem llistat d’empreses associades, per tal de presentar
l’autocandidatura i un apartat amb Ofertes de Treball i Borsa de CV.

ADETCA
www.adetca.cat

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya. Trobem un directori
d’empreses associades i enllaços d’interès.

AEM
www.museologia.net

Asociación Española de Museólogos publica una revista de Museologia.
Trobem oferta formativa.

APTIC
www.aptic.cat

Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya. Ofereix
serveis formatius, de borsa de treball, activitats, entre d’altres.

ARC CULTURA I ESPECTACLES
www.arcatalunya.cat

Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de
Catalunya que ofereix serveis exclusius per als socis.

AADPC
www.aadpc.cat

Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya. Ofereix
serveis d’assessorament, borsa de treball, formació continuada, entre
d’altres.

APGCC
www.gestorcultural.org

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. Disposa
de borsa de treball i apartat per a publicar les demandes de feina.

COL·LEGI DE TEATRE DE
BARCELONA
www.coledeteatredebarcelona.c
om

Web del col·legi on apareix informació sobre cursos, tallers, a més d’una
guia d’actors i actrius.

DANZA.ES
www.danza.es

Portal del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Hi ha
apartat per a convocatòries i taulell d’anuncis.

EMIPAC
www.emipac.org

Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya. A la web
hi ha un directori amb les escoles associades i serveis exclusius per a
aquestes.
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FAPAE
www.fapae.es

Associació de Productors Audiovisuals. A la web trobem Borsa de
Currículums.

GECD
www.gremicines.com

Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. Aglutina gran part dels
cinemes catalans. A la web trobem el llistat.

IFACCA
www.ifacca.org

Federació Internacional de Consells de les Arts i Agències de Cultura.
Trobem llistat d’òrgans que el conformen en els diferents països i
oportunitats laborals.

MUSICAT
www.musicat.cat

Associació Professional de Músics de Catalunya. Disposa de borsa de
treball a la web.

Universitats i centres docents
EMAV
www.emav.com

Escola de Mitjans Audiovisuals que ofereix serveis adreçats als estudiants
com és la Borsa de Treball.

INSTITUT DEL TEATRE
www.institutdelteatre.cat

Entitat que pertany a la Diputació de Barcelona, la qual fomenta la
formació professional en arts escèniques.

Borses de treball
ESCRITORES.ORG
www.escritores.org/ibuscasempleo

Portal web amb ofertes de feina per a diferents editorials. Podem trobar
ofertes tant per a escriptors, com per a personal de serveis de l’empresa.

EVENTOPLUS
www.eventoplus.com/eventojobs

Borsa de treball del grup dedicat al sector d’esdeveniments.

(Actualitzat 03/2020)
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