
 
 
 
 
 

OFERTA DE TREBALL  
COMUNICACIÓ CULTURAL/ COMMUNITY MANAGER  
_ 

 

 
ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DIFUSOR 
CENTRE D’ART URBÀ B-MURALS 
 
 
DIFUSOR I EL CENTRE D’ART URBÀ B-MURALS  
 
Sota el nom de B-Murals, Difusor està creant un centre de referència local i internacional, de 
creació, difusió i mediació entorn de l'art urbà. 
 
B-Murals està ubicat a la Nau Bostik, al barri de la Sagrera, i comptarà amb una programació 
estable i de qualitat que s'oferirà al barri i a la resta de la ciutadania. Aquest projecte, 
guanyador del premi Time Out 2017 d'Innovació Cultural i el Premi Lluís Carulla 2018 
d'Emprenedoria Cultural, compta, ara per ara, amb 350m2 d'espai expositiu i tallers, repartits 
en dues sales de la Nau Bostik, que han de permetre consolidar els objectius del projecte 
suport a la creació, difusió i mediació. B-Murals integrarà l'art urbà a les dinàmiques culturals 
i socials de la ciutat, elevant aquesta disciplina a àmbit cultural de ple dret. 
 
DIFUSOR és una associació artística i cultural, sense ànim de lucre, fundada a Barcelona el 
2006. El seu objectiu és promoure l’art a l’espai urbà, impregnant-lo de reflexió i acció crítica. 
Una tasca que desenvolupa sobretot a partir del muralisme però també a través 
d’intervencions artístiques d’altres disciplines.  
 
Ha estat l’entitat pionera en la implementació de murs legals a Barcelona, amb la creació el 
2007 de la Galeria Oberta (Parc de les Aigües) i ha impulsat les primeres intervencions murals 
de gran format a la ciutat. Organitzadora del festival Open Walls Conference, Difusor 
desenvolupa projectes transversals, de caràcter local i internacional, en àmbits com la 
gestió artística de l'espai públic, l'educació, la formació i la consultoria; i participa 
activament en festivals, conferències i projectes de treball en xarxa. 
 
Amb B-Murals, Difusor fa un pas més en la seva llarga trajectòria i es consolida com a centre 
especialitzat en art urbà, de referència a la ciutat i en el circuit internacional.  
 
www.bmurals.com 
www.difusor.org 
  
B-Murals 
C/ Ferran Turné 1-11 
08027 Barcelona 
hola@bmurals.com 
amanaia@bmurals.com 
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OFERTA DE TREBALL  
COMUNICACIÓ CULTURAL/ COMMUNITY MANAGER  
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Oferta de lloc de treball Difusor/B-Murals  
Comunicació i community manager 
Tasques: 
- Elaboració de continguts i gestió de xarxes socials de les diferents plataformes: Difusor i 
B-murals. 
- Elaboració de continguts i actualització web. 
- Elaboració i enviament de materials de comunicació: notes de premsa, dossiers, 
newsletters... 
- Contacte amb premsa local, nacional i internacional, tant generalista com, sobretot, 
especialitzada en art urbà i contemporani. 
- Clipping de premsa dels projectes. 
- Col·laboració en el disseny i implementació de l'estratègia de comunicació de l'entitat (pla 
de comunicació global i dels projectes de l'entitat, implementació de les accions del pla de 
comunicació… ). 
- Gestió de les bases de dades i mapa de públics de l’entitat. 
- Col·laboració en el recull i anàlisi de resultats de les accions de comunicació. 
- organització de registre fotogràfic, video i altres bases de dades audio-visual. 
 
Requisits i competències 
- Experiència  i/o formació professional dins l'àmbit de la comunicació (periodisme, 
comunicació audiovisual, comunicació cultural, xarxes socials...). Més concretament, es 
valorarà l'interès o vincle amb el sector cultural. 
- Coneixement de programes de tractament de textos i imatges: Office, Photoshop, 
Illustrator Indesign. 
- Coneixement de les eines del Web 2.0: web corporatiu (Wordpress i Squarespace), xarxes 
socials, plataformes de creació i compartició de continguts (hootsuite, Mailchimp., i altres) 
- Habilitats de RRPP i capacitat per relacionar-se amb mitjans de comunicació i altres 
entitats col·laboradores. 
- Voluntat de treball en equip, empatia, iniciativa i creativitat. 
- Domini del català i castellà. Nivell alt d'anglès escrit i oral. 
- Professional Freelance. 
 
Es valorarà 
- Interès per les arts visuals, l'art urbà i l'art contemporani. 
- Coneixements de posicionament i analítica web. 
- Experiència i/implicació en projectes culturals. 
 
 
CONDICIONS LABORALS 
Lloc: B-MURALS (Nau Bostik - La sagrera). 
Durada: 6 mesos, renovable a posterior. 
Horari: 20 hores setmanals (horari a acordar; flexibilitat d’acord els projectes). 
Sou: 672,00€ /mes. 
Presentació de CV + Carta Motivació: fins el 28 setembre. 
Incorporació (aprox.):  octubre 2019. 
mail: Ass.: Oferta comunicació + mail a hola@bmurals.com . 
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