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Becari per l´Àrea Social i de Divulgació 
per la Fundació Pasqual Maragall 

 

Context: 
 

La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar 

investigació biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per ser decisiva 

en la contribució de solucions globals al problema de la malaltia d’Alzheimer i demències 

relacionades, així com per sensibilitzar socialment per aconseguir que el suport científic a 

aquests reptes assoleixin la prioritat adequada. La investigació de la Fundació es realitza al 

Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca constituït amb la participació de 

la Universitat Pompeu Fabra i "la Caixa". 

La visió de la Fundació Pasqual Maragall és aconseguir “Un futur sense Alzheimer”, en el marc 

d’un envelliment actiu i saludable que està associat a experiències positives i lliure de problemes 

i declivis cognitius. Amb aquesta finalitat, la investigació del BBRC es dirigeix a la prevenció 

primària i secundària de la malaltia d’Alzheimer, la qual cosa és possible gràcies a la participació 

de milers de persones que, de manera voluntària, contribueixen a uns estudis científics per 

aconseguir que, en un futur pròxim, existeixin moltes menys persones malaltes. 

La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre. Els seus recursos 

econòmics provenen de donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una extensa 

xarxa de més de 29.000 socis que contribueixen a finançar la investigació. El personal científic 

del centre de recerca també aconsegueix de manera competitiva ajuts i subvencions, 

principalment de fons europeus i fundacions internacionals. Para a més informació, visita les 

nostres pàgines web: 

www.fpmaragall.org i www.barcelonabeta.org 
 

La Fundació Pasqual Maragall és una fundació jove, consolidada i en creixement. Juntament amb 

el BBRC, actualment suma més de 120 persones, amb un augment de plantilla del 50% només 

en el darrer any. L’equip científic està format per personal investigador i professionals de les 

àrees de la medicina, biologia, psicologia i infermeria, entre d’altres. També compta amb àrees 

transversals de manteniment, IT, finances, compres, recursos humans, comunicació i captació 

de fons. Tot en un entorn dinàmic, en el qual els reptes continus formen part de l’àmbit de 

treball de la Fundació. 

 

La Fundació Pasqual Maragall busca un/a Becari/a per l´Àrea Social i de Divulgació. 
 
 
 

Les Tasques a desenvolupar: 
 

Suport a l’Àrea Social i de Divulgació, especialment en els següents projectes: 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Brain Film Fest 

El Brain Film Fest és el festival internacional de cinema sobre el cervell que es celebra al CCCB 

des del 2018. Està impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i organitzat conjuntament amb la 

Fundació Uszheimer i Minimal Films. El Brain Film Fest es configura com un punt de trobada 

per facilitar l’apropament entre els actors que tracten aspectes diversos del cervell, les seves 

meravelloses capacitats, així com les seves malalties i condicions. 

https://brainfilmfest.com/ca/home/ 
 

Suport a tasques de producció i comunicació: 

 
 Col·laboració en l’elaboració d’un informe de benchmark de festivals existents. 

 Suport a la creació de materials de comunicació (interlocució amb dissenyadors, 

maquetadors, traductors, etc.) 

 Correcció dels continguts de la programació i de materials de comunicació. 

 Suport en la revisió dels continguts de la pàgina web. 

 Suport a la gestió de materials de comunicació per l’Ajuntament de Barcelona, el CCCB, 

mitjans de comunicació, etc. 

 Gestió de la convocatòria d’invitació: revisió de la base de dades, disseny i enviament 

(Eventbrite), gestió llista d’inscripcions, etc. 

 Suport en la interlocució amb proveïdors i en aspectes logístics. 

 Dies del festival: gestió de convidats i participants, reserves de vols i hotels. 

Col·laboració en aspectes logístics i de materials. Elaboració de cartel·les per a les 

projeccions. Suport a les necessitats de producció i comunicació. 

 

 
LifeSoundtrack 

 
En algunes comunitats, com és el cas de Catalunya, a partir del curs 2019-20 els estudiants dels 

últims cursos d'ESO han de dedicar unes hores curriculars a la provisió de serveis comunitaris. 

En aquest marc, la FPM s'ha dissenyat un projecte per oferir una activitat estructurada per a 

estudiants de 4t d'ESO. Es tracta d’una acció intergeneracional per a, a través de la música 

personalment significativa, afavorir el benestar de persones amb Alzheimer. Enguany hi 

participaran dues escoles i una residència de Sant Joan Despí. 

 
Suport administratiu i de seguiment del projecte: 

 
 Data entry dels qüestionaris administrats en el projecte. 

 Suport a la planificació de sessions i el seu seguiment. 

 Seguiment de formalitats (signatures consentiments, convenis…) 

 Gestió de l’arxiu documental del projecte. 

https://brainfilmfest.com/ca/home/
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NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment de la GDPR, li informem que les seves dades personals seran custodides per la 

Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research Center per gestionar el procés de 

selecció de l'oferta d'ocupació que ha sol·licitat. Una vegada completat el procés de selecció, 

les dades s'esborraran. 

Vostè té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei 

(EU) 2016/679, dirigits a la Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain Research 

Center: Carrer Wellington 30, 08005 Barcelona 

Requisits 
 
 Cursar actualment Grau / Postgrau en Comunicació, Publicitat o Relacions Públiques. 

 Valorem coneixements de Mailchimp, Photoshop i altres eines d'edició. 

 Coneixement a nivell d'usuari d’Office. 

 Alt nivell parlat i escrit de català i castellà, valorable anglès. 

 Competències personals: treball en equip, motivació pel tercer sector, motivació pel 

màrqueting/realització d’esdeveniments. 

Competències Personals: 
 

• Capacitat de planificació i gestió organitzativa 
• Habilitats per treballar en equip, iniciativa, pro activitat orientació al servei i capacitat de 
resolució. 
• Identificació amb la missió i objectius de la Fundació Pasqual Maragall. 

 
Característiques de la posició: 

 
• Conveni de pràctiques professionals 

 Duració: mínim 6 mesos. 

• Horari: Mitja Jornada 
 Ajuda a l´estudiant 

 

Per aplicar a la posició: 
Enviar cv i carta de motivació al correu: rh@fpmaragall.org 

 

Assumpte: Becari/a Àrea Social i de Divulgació 

Data Límit: 25/10/2019 

mailto:rh@fpmaragall.org

