
 
 

Captador/a de socis F2F de la Fundació Pasqual Maragall a 
Barcelona per “un Futur sense Alzheimer” 

 

Context: 

La Fundació Pasqual Maragall es va crear al 2008 amb la missió de promoure i desenvolupar la 
recerca biomèdica d’excel·lència. La Fundació està totalment compromesa per a ser decisiva en 
la contribució de solucions globals al problema de la malaltia d’Alzheimer i demències 
relacionades, així com per a sensibilitzar socialment per aconseguir que el suport científic a 
aquests reptes arribi a ser una prioritat adequada. La recerca de la Fundació es duu a terme al l 
“Barcelonaßeta Brain Research Center” (BBRC), centre de recerca constituït amb la participació 
de la Universitat Pompeu Fabra i de la Fundació “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 estigui associat a experiències positives i lliure de 
problemes i declivis cognitius. Amb aquesta finalitat, la recerca al BBRC es dirigeix a la prevenció 
primària i secundària de la malaltia d’Alzheimer, cosa que 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 proper, hi hagin moltes menys persones malaltes.  
 
Juntament a la recerca en prevenció d’Alzheimer s’estan desenvolupant altres projectes científics 
dirigits a entendre millor els mecanismes de les memòries i les seves alteracions, i així aconseguir 
mètodes i tècniques per a la seva protecció, estímul i reparació. 
 
La Fundació Pasqual Maragall és una entitat privada sense finalitat de lucre, en la que els seus 
recursos econòmics provenen de donacions filantròpiques d’entitats i empreses, així com d’una 
extensa xarxa de més de 18.000 socis que contribueixen a finançar la investigació. EL personal 
científic del centre de recerca també aconsegueix de forma competitiva ajuts i subvencions, 
principalment de fons europeus i fundacions internacionals. Per a més informació, visitin els 
nostres llocs web: 
 
www.fpmaragall.org y www.barcelonabeta.org 
 
Som una fundació jove, consolidada i en creixement. Juntament amb BBRC, actualment sumem 
més de 80 persones, amb un augment de plantilla del 50% només en el darrer any. L’equip científic 
està format per investigadors i professionals de les àrees de la medicina, biologia, psicologia i 
infermeria, entre d’altres. També comptem amb àrees transversals de manteniment, IT, finances, 
compres, recursos humans, comunicació i captació de fons. Tot en un entorn dinàmic i on els 
reptes continus formen part de l’àmbit de treball de la Fundació. 

En aquest context volem incorporar a CAPTADORS DE SOCIS amb la missió principal de captar 

socis regulars per a la Fundació i el compliment dels objectius qualitatius i quantitatius establerts 

per a la província de Barcelona. És clau per al desenvolupament de la posició complir amb el codi 

de conducta i bones pràctiques de la Fundació.  

Aquesta persona reportarà a un dels nostres Coordinadors F2F a Barcelona.  

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/


 
 
 
Busquem persones compromeses amb els valors de la Fundació Pasqual Maragall per a treballar 
als nostres equips F2F. Volem difondre els programes de recerca que desenvolupem per a la 
prevenció de la malaltia, així com la nostra feina amb cuidadors de persones amb Alzheimer. Cada 
soci amb la seva col·laboració farà possible derrotar la malaltia : “enlloc està escrit que sigui 
invencible”.  
 

Si ets una persona oberta, alegre, responsable, honesta, solidària i educada, ens encantaria que 
formessis part dels nostres equips de captació de socis. 
 

 

Funcions principals: 

 

- Captació de socis regulars per a un futur sense Alzheimer. 

- Complir amb el codi de conducta i bones pràctiques de la Fundació. 

- Emplenament de fitxes de captació. 

- Representació de la Fundació al carrer. 

- Complir amb els objectius quantitatius i qualitatius establerts. 

- Informes de seguiment individual. 

- Informar els vianants sobre els projectes duts a terme per la Fundació. 

- Aportar coneixement per a la millora del programa. 

- Vetllar pel compliment de la missió i els valors de la Fundació. 

 

 

Et proposem:  

 

- Contractació directa per la Fundació Pasqual Maragall  

- Jornada laboral de 4 hores al dia, en torns de matí. 

- Salari fixe + incentius en funció del teu rendiment. 

- 23 dies laborables de vacances anuals. 

- Formar part d´un programa de Desenvolupament professional dintre del programa F2F i 

dintre de la Fundació a través de la formació contínua (captació, desenvolupament 

personal, emocional, psicologia, habilitats comunicatives...) 

- Dintre del teu pla de desenvolupament podràs conèixer el Barcelonabeta Brain 

Research Center, pioner en la recerca de la lluita per a prevenir l’Alzheimer. 

- Treball en equip i bon ambient laboral. 

- Els nostres captadors amb titulació en psicologia clínica tindran la possibilitat d’accedir a 

un curs de formació de 40 hores en psicologia per a cuidadors de persones amb 

Alzheimer. 

 

Preferències: 

 
Busquem persones amb la capacitat de transmetre els valors de la Fundació, pel que ens interessa 
el compromís amb causes socials, la serietat i responsabilitat, enfocada a complir els objectius, 
imprescindibles per a fer possible la tasca de captador per a la Fundació Pasqual Maragall.  



 
 
 
Per això apostem per garantir sempre un salari base digne més incentius, per a generar així equips 
estables, amb bon ambient laboral i amb ganes de fer socis de qualitat. 
 
Ens il·lusiona poder comptar amb persones apassionades, amb ganes d’estar amb nosaltres a llarg 
termini, per a poder desenvolupar talent i aconseguir “un futur sense Alzheimer”.  
 

Per aplicar a la posició: 

CV en pdf (màxim recomanable 2 pàgines) 

 

Enviar a: 

 

Email: rhf2f@fpmaragall.org 

Referencia: CAPTADORS BARCELONA 

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 seran cancel·lades. 

 

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

en la Llei 15/1999, dirigits a la Fundació Pasqual Maragall i la Barcelonaβeta Brain 
Research Center: Carrer Wellington 30, 08005 Barcelona 
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