
OFERTA LABORAL 

MEDIACIÓ I COMUNICACIÓ DEL PROGRAMA /UNZIP ARTS VISUALS 

(29 h/setmanals) 

L’Associació d’Arts Visuals l’Atòmica precisa incorporar una persona dedicada a la 
mediació i a la comunicació tant del programa /UNZIP Arts Visuals, com de les accions 
específiques d’UNZIP Torre Muntadas.  

/Unzip és el dispositiu articulador del Programa d’Arts Visuals de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat. Té l’objectiu de promoure i facilitar la pràctica artística a la ciutat des de tres eixos: el 
suport a la creació, la mediació i l’educació.  

S'activa des d’un conjunt de nodes, equipaments municipals i centres col·laboradors, que 
conformen una xarxa coordinada: Centre d'Art Torre Muntadas, Centre Cívic Jardins de la Pau, 
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, Centre Cívic Palmira Domènech, Escola d’Arts Visuals del 
Prat i La Capsa, entre d’altres. 
 
La xarxa es coordina des d’/Unzip Torre Muntadas, en contacte amb els diferents agents en les 
accions conjuntes del programa i, a més, impulsa processos i projectes propis.  
 
+ info respecte el programa d’ /UNZIP Arts Visuals a: https://www.elprat.cat/cultura/unzip-arts-
visuals 
 

Funcions i activitats del/la responsable de mediació i comunicació del programa /Unzip 

A. Mediació del programa /Unzip Arts Visuals i de les accions d’/Unzip Torre Muntadas 

 Disseny i coordinació de la línia de Mediació del programa /Unzip Arts Visuals i de 
les accions d/Unzip Torre Muntadas. 

 Disseny i coordinació de l’equip de mediació de la Convocatòria de projectes artístics 
/Unzip i de la presentació final dels projectes 

 Articulació dels espais necessaris de coordinació i suport de les accions d’arts visuals 
dels nodes del programa d’arts visuals en relació a les accions de mediació i la 
comunicació. 

 Assessorament d’artistes locals pel desenvolupament dels seus projectes i orientació 
sobre el funcionament del sector artístic. 

 Anàlisi del context en funció de les accions de mediació i el contacte amb la comunitat 
artística. 

  
B. Comunicació del programa /Unzip Arts Visuals i de les accions d’/Unzip Torre Muntadas 

 

 Coordinació de les accions de comunicació del programa amb la resta de nodes i 
amb la responsable de comunicació del Servei de Cultura.  

 Implementació de l’estratègia de comunicació del programa. 

 Dinamització i actualització de xarxes socials i de les eines de comunicació pròpies 
(web, xarxes socials, agenda municipal). 

 Elaboració de continguts de comunicació. 

 Concepció i seguiment de campanyes de comunicació. 

 Relació amb col·laboradors externs contractats per desenvolupar projectes en l’àmbit 
de la comunicació. 

 Manteniment de bases de dades del programa. 

 Recollida d’indicadors d’avaluació de les activitats de Torre Muntadas i del programa. 

 

 



C.  Tasques relacionades amb l’equipament 

 Suport a muntatges de la Sala d’Arts Josep Bages (situada al Centre d’Art Torre 
Muntadas). 

 Obertura i atenció pública (3 tardes de dimecres a divendres, caps de setmana i 
festius). 

 

Requisits generals  

 Llicenciatura o grau en Belles Arts, humanitats i altres d’especialització relacionats 
amb l’àmbit de les arts i la cultura contemporànies. 

 Coneixements en gestió i mediació de projectes culturals.  

 Coneixements en el camp de la creació i producció artística contemporànies.  

 Coneixements  en comunicació de projectes culturals.  

 Coneixement dels programes d’ofimàtica habituals i l’entorn internet. 

 Iniciativa per prendre decisions i capacitat de treball en equip.  

 Motivació i implicació respecte als objectius del programa.  

 Coneixement dels idiomes de treball (català i castellà). Es valoren coneixements de 
l’anglès. 

 Es valorarà l'experiència en equipaments culturals i/o relacionats amb la institució 
pública. 

 Es valorarà la participació en projectes artístics comunitaris i col·laboratius. 

 Es valorarà coneixement i experiència en el món associatiu. 

 

Condicions de l’oferta laboral 

 S’ofereix un contracte laboral a temps parcial en categoria de monitor/a.  

 S’establirà un període de prova de sis mesos  
El treball es realitzarà majoritàriament de forma presencial a l’oficina del Centre d’Art 
Torre Muntadas. Jornada de dimecres a divendres. Caps de setmana i festius d’11 a 
14 h. Les tardes s’obre l’equipament de 16.30 a 20.30 h. 

 Retribució bruta de 1.290,27€/ bruts mensual  

 Incorporació a 1 de maig de 2022 
 
Presentació de candidatures  
 

 La data límit de lliurament de sol·licituds finalitza divendres 27 de març de 2022.  

 Els currículums s’han de lliurar per correu electrònic amb l’assumpte:  
Ref. Convocatòria per a la plaça de mediació i comunicació d’/Unzip Arts 
Visuals, a la següent adreça: gerenciaamicsart@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:gerenciaamicsart@gmail.com

