
 

ANUNCI PER LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A MIG GESTOR/A CULTURAL I 

MEDIADOR/A ESPECIALISTA EN ARTS VISUALS A ROCA UMBERT FÀBRICA 

DE LES ARTS, S.L.  

La societat municipal Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. d’ara en endavant Roca 

Umbert, és un espai cultural i de producció audiovisual, al servei dels processos creatius, 

la formació artística participativa i el diàleg entre les arts, vinculada a l’Ajuntament de 

Granollers. 

Un espai únic on les arts i producció audiovisuals, el moviment, la cultura popular, la 

música, la indústria cultural creativa, el pensament, el patrimoni, la tecnologia, la 

promoció de la innovació i la literatura es combinen i s’entrecreuen per experimentar 

en tots els camps de la creació i producció contemporània, per ser compartides entre 

creadors i ciutadania.  

L’activitat de la fàbrica s’estructura en diferents programes transversals que engloben 

residències, festivals, fires, mercats i mostres, exposicions, publicacions, projectes 

educatius. Alhora, compta amb una programació de difusió i promoció de les arts i la 

cultura en general, de producció i coproducció amb entitats i agents dels diferents 

sectors culturals i del territori, i la singularitat de la gestió d’una ràdio municipal.  

Per contribuir a la consolidació del projecte i a l’impuls de nous reptes i projectes 

estratègics, Roca Umbert  

CERCA : 

Un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en arts visuals  

ADREÇAT A : 

Professionals sobre els camps d’actuació de Roca Umbert, que cerquin nous reptes en 

la gestió i mediació cultural tan pel desenvolupament propi com per la consolidació i 

rellançament d’iniciatives innovadores. 

OFERIM : 

Contracte laboral fix. Retribució anual de 33.500 €. Projecte professional consolidat amb 

tot un seguit de reptes que voldríem entomés la persona seleccionada. 

Els interessats hauran de presentar la seva candidatura a l’adreça de correu electrònic : 

gestio@rocaumbert.cat.  

Per a més informació i les bases de la selecció accediu a la pàgina web 

www.rocaumbert.cat. 

Granollers, 30 d’agost de 2022  
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