OFERTA DE FEINA a Barcelona: Suport a la mobilització local del FSMET (30h)
CONTEXT DE L’OFERTA
El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) és el procés de
confluència dels diferents moviments de l’economia alternativa, els que anomenem
economies transformadores en l’àmbit local i internacional. Aquest procés es cristal·litza
amb un esdeveniment que tindrà lloc a Barcelona del 25 al 28 de juny de 2020.
A través d’aquesta iniciativa es vol donar visibilitat pública i reconeixement als projectes
d’economies transformadores, tot proporcionant una narrativa alternativa per a fer front
al discurs hegemònic capitalista, tal com es va anunciar a l’últim Fòrum Social Mundial
(FSM) de Salvador de Bahia des de la XES, RIPESS, i REAS.
Per a més info: https://transformadora.org/
Actualment, l’equip tècnic del FSMET està format per 8 persones. Ens trobem en la recta
final abans del Fòrum (juny 2020). L’àrea de mobilització vol facilitar el procés de construcció
col·lectiva del FSMET. Per això, comptem amb tres rols diferents: internacional, local i virtual.
Busquem 1 persona que tingui experiència en moviments socials, dinamitzant grups i facilitant
processos participatius.
PRINCIPALS TASQUES
La persona serà la responsable de donar suport i facilitar la participació i mobilització
local a nivell de Catalunya. Per tal que el FSMET sigui un procés arrelat en el territori que
l’acull cal mobilitzar persones, organitzacions i col·lectius a escala local. Durant l’últim
any, la confluència de Barcelona s’ha organitzat a través dels diferents moviments de les
economies transformadores.
Suport tècnic a la confluència de Barcelona, a les comissions de treball i a la
mobilització local a través de tasques com convocatòria de reunions, elaboració
d’actes, dinamització, facilitació d’eines de participació virtual, acompanyament,
realització de tasques associades, etc.
•
Disseny de l’estratègia de difusió local i Impuls d’activitats de difusió i mobilització
a Catalunya
•
Difusió i vincle amb organitzacions catalanes per tal de facilitar la participació en
el procés
•

Conjuntament amb la persona de mobilització internacional:•

•

Acompanyament i suport tècnic a la Comissió de Continguts. Des d’aquesta comissió, amb
el suport de la persona tècnica, es dissenyen els continguts del FSMET, així com la
programació i els criteris de programació
Acompanyament i suport tècnic a la Comissió de Metodologia i facilitació, responsable de
definir la metodología del FSMET

PERFIL DEMANAT
•
Experiència en dinamització de grups, gestió comunitària i/o processos de
participació

•
Trajectòria en moviments socials i/o participació en el teixit associatiu català, en
especial en el moviment de l’economia solidària
•
Competències lingüístiques: anglès, castellà i català (nivell alt, oral i escrit)
•
Habilitats en dinamització de grups i de treball en equip
•
Autonomia i organització en el treball
•
Flexibilitat, agilitat i pro-activitat a l'hora d’articular-se amb interlocutors molt
diversos
•
Persona oberta, comunicativa, reactiva i alhora pacient.

Es valorarà:
•
•
•

Participació activa en moviments socials
Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminismes,
consum responsable, i/o altres causes de justícia social i/o ambientals
Visió estratègica d'aliances mundials, coneixement de xarxes i moviments
relacionats amb altres formes d'entendre l'economia

CONDICIONS
•
Jornada de 30 hores setmanals fins al juny (possibilitat d’augmentar a 35h durant
els mesos previs al FSMET) i de 20h durant juliol de 2020
•
Salari: 19.440 € brut anual (13.50 €/h)
•
Incorporació immediata (segona quinzena de març)

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les persones interessades han d’enviar el seu CV i una carta de motivació en castellà
(màxim 1 pàgina) a convo@transformadora.org abans del 4 de març (inclòs). Cal
especificar el nom de l’oferta a la que us presenteu en l’assumpte del correu.
Les candidatures preseleccionades rebran resposta abans del 11 de març, en el cas de
no obtenir resposta en aquesta data el procés es donarà per finalitzat.

