
 

 

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 
INTERCULTURAL AL BARRI DEL RAVAL 

  

La Fundació Tot Raval es una plataforma formada per entitats socials, centres 
educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al 
Raval que treballem per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida 
al barri. 

La persona mediadora treballarà principalment en el projecte de “Referents 
comunitàries de salut”, que té com a objectiu promoure l’accés, l’ús i l’adequació dels 
recursos de salut al Raval des d’una mirada intercultural. Les referents de salut són 
persones que, de forma natural, genuïna i voluntària, donen suport a la seva comunitat 
fent de pont amb els recursos que promouen la salut al barri.  Aquest projecte vol 
promoure que adquireixin més eines i coneixements per seguir desenvolupant 
aquesta tasca. 

  

FUNCIONS 

- Identificar les persones amb potencial d’esdevenir referents comunitàries 
de salut. 

- Facilitar el vincle, la relació individual i grupal entre les persones referents 
mitjançant un acompanyament proper.  

- Donar suport en el procés formatiu si s’escau.  

- Realitzar el seguiment i suport d’aquelles accions desenvolupades per part 
de les referents comunitàries que ho requereixin. 

- Realitzar informes i memòries relatius a la seva tasca.  

  

REQUISITS 

- Experiència prèvia en projectes de mediació intercultural. 

- Formació de Grau superior o formació en integració social. 

- Domini parlat i escrit d'un dels següents idiomes (urdú, bengalí, tagal, àrab). 

- Domini de català i/o castellà. 

- Habilitats de comunicació i capacitat d’establir vincles amb la comunitat. 

- Coneixements informàtics a nivell d’usuari.  

  



 

ES VALORARÀ 

- Acreditar formació universitària en el camp de les ciències socials i/o 
ciències de la salut. 

- Formació en mediació intercultural, mediació comunitària, salut pública, etc. 

- Experiència en projectes de salut. 

- Coneixement del barri del Raval:  entitats, associacions, equipaments i 
serveis del territori.   

- Altres idiomes: angles, francès, i altres. 

 

CONDICIONS LABORALS 

- Jornada de 20h setmanals com a base (amb la possibilitat d’augmentar la 
dedicació en determinats períodes). 

- Salari 975€ brut mensual (pagues extres prorratejades). 

- Període de contractació del 15 de setembre 2021 al 30 de juny 2022. 

- Lloc de treball: Fundació Tot Raval. Barri del Raval, Barcelona. 

  

 

 

Els i les interessades hauran de fer arribar el seu currículum i carta de 

motivació abans del 3 de setembre per correu-e a  seleccio@totraval.org,  

indicant en l’assumpte “Convocatòria plaça de mediació intercultural”. 
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