
 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE MEDIADOR/A COMUNITARI INTERCULTURAL 

PER A L’ÀMBIT DE SALUT COMUNITÀRIA AL BARRI DEL RAVAL, BARCELONA 

  

  

FUNDACIÓ TOT RAVAL 

La Fundació Tot Raval és una plataforma formada per una cinquantena d’entitats socials,  
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 que s’emmarca dins del 
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, en 
col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat i el programa de “Salut als 
Barris” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona. 

La finalitat de l’àmbit de Salut Comunitària és promoure els esforços de la comunitat per tenir 
més control sobre els factors que afecten la seva salut, i en conseqüència, per millorar-la a 
través de la definició i implementació conjunta i participativa d’un pla d’acció comunitària en 
salut des d’una mirada intercultural, de gènere i de cicle vital. 

 

MISSIÓ 

- Reduir les desigualtats socials en salut al barri del Raval, a partir de l’acció 
comunitària, el treball en xarxa i la participació, tenint en compte la diversitat de la 
població i del territori, des d’una perspectiva intercultural, de gènere i per cicle de 
vida. 

  

FUNCIONS 

- Promoció de la participació de la ciutadania en l’àmbit de salut, identificació 
d’agents clau. 

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

- Promoure el treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del 
territori. 

- Revisió d’altres experiències d'intervencions per abordar problemes identificats. 

- Implementació d'eines d’avaluació de les intervencions. 

- Redacció de memòries i elaboració de propostes per al finançament del projecte. 

  

 

 

 

 



 

 

REQUISITS 

- Formació en els camps de mediació intercultural, mediació comunitària, salut 
pública i/o treball social sanitari, etc. 

- Domini de la llengua bengalí (বাংলা, bangla) 

- Coneixement de català i castellà a nivell oral i escrit. 

- Capacitat de treball en equip, iniciativa, proactivitat. 

- Habilitats de comunicació, de relació amb gent diversa, establiment de vincles amb 
la comunitat. 

- Coneixements informàtics nivell mitjà/alt. 

 

ES VALORARÀ 

- Formació universitària: Psicologia, Infermeria, Medicina, Treball Social, Educació 
Social, Sociologia, Antropologia, Ciències Polítques.. etc.  

- Experiència prèvia en projectes de mediació intercultural i/o en projectes de salut. 

- Experiència en treball amb perspectiva de gènere.  

- Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català C1 (antic C). 

- Coneixement del barri del Raval i dels seus col·lectius culturalment diversos. 

- Altres idiomes: angles, francès, àrab, urdú, tagalo... 

 

CONDICIONS LABORALS 

- Jornada de 20 hores setmanals. 

- Salari segons barem de l’entitat. 

- Període de contractació de febrer a juliol 2018 (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 per correu electrònic a 
seleccio@totraval.org, indicant a l’assumpte “Convocatòria plaça de mediació intercultural”. 
 


