
 

 

 

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE SUPORT 

AL RAVAL, BARCELONA 
  

 

LA FUNDACIÓ TOT RAVAL 

 

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. 

 

 

 

Un dels àmbits de treball de la Fundació és el de Salut Comunitària 

Districte de Ciutat Vella,  a 

Barcelona. 

  

En aquest marc, reduir les desigualtats socials en salut al 

barri del Raval, a partir de 

de vida. Una es és el àries 

la salut de persones de diversos contextos culturals del   

dels recursos de salut. El projecte compta amb una primera fase de dinamització de grups de diàleg entre 

dones de diferents orígens i professionals sanitàries i socials del barri. E

les persones que esdevindran referents de salut, fent de pont entre la seva comunitat i els recursos que 
promouen la salut al barri. 
 

FUNCIONS DE LLOC DE TREBALL 

- 

clau. 

- Facilitar la relació entre les diverses comunitats del Raval i els recursos de salut del barri. 

- Promoure el treball en xarxa, la coordinació  

- 

al barri del Raval amb els diferents agents participants (recursos de salut, entitats socials, 

ciutadania, etc.). 

- Conformar i coordinar els grups de diàleg de salut comunitària, i fer seguiment de les dones 

participants. 

- Donar suport a la dinamització dels diferents espais de participació del projecte (Comissió de Salut 

Comunitària, Comissió de Salut Mental i 

Gran...). 

- Redacció de memòries i elaboració de propostes per al finançament dels projectes. 

- Avaluació de les intervencions. 
 

 
 

 



 

REQUISITS 

- Grau superior o estudis universitaris. 

- Experiència i  

- Coneixement següents llengües: àrab, urdú, tagalog, bengalí.  

- Coneixement de les diverses cultures presents de forma majoritària en el barri del Raval. 

- Domini del català i castellà, tant escrit com oral. 

- Capacitat de planificació, generació de continguts i pensament estratègic. 

- Capacitat de treball en equip, iniciativa, proactivitat. 
-  

- Coneixements informàtics nivell mitjà/alt. 

  

  

ES VALORARÀ 

- Experiència o coneixement dels processos migratoris. 

- Experiència en treball amb perspectiva de gènere. 

- Coneixement dels recursos i serveis del barri del Raval i de la ciutat. 

- Xarxa relacional pròpia al barri del Raval. 

- Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català C1. 

- Altres idiomes: anglès, francès. 

  

  

CONDICIONS LABORALS 

- Jornada de 37,5h setmanals. 

- . 

- Període de contractació fins a 31 de desembre de 2020  (amb possibilitats de continuïtat). 

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

 

  

  

 

 

Els interessats i les interessades hauran de fer arribar el seu currículum fins al 2 de febrer inclòs 

per correu electrònic a seleccio@totraval.org

tècnic/a de suport de Salut Comunitària , adjuntant carta de motivació. 


