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Communication Manager 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 34.000 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 130 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Descripció de la posició 

La persona seleccionada formarà part de l’equip de Comunicació de la Fundació i tindrà report 

funcional a la Direcció de Comunicació. Es coordinarà també amb la persona tècnica de 

Comunicació Científica i la persona de Digital.   

La missió principal del Communication Manager serà executar el pla estratègic de la Fundació 

seguint amb les línies estratègiques  i prioritats de l’àrea de comunicació tant en l’àmbit intern 
com a extern. En comunicació externa treballarà amb l’objectiu d’aconseguir notorietat, 
reconeixement de marca, posicionament en els mitjans de comunicació, reputació, i contribuirà 

en la captació i fidelització de les audiències. Donarà suport a l’equip de Comunicació en la 

implementació del pla de comunicació global i de les campanyes de notorietat de l´àrea.  

En comunicació interna treballarà amb l’objectiu d’aconseguir orgull de pertinença a 
l’organització, i contribuirà en la definició i implementació dels canals de comunicació, el pla 

anual i les accions de comunicació internes que es designin. 

La persona seleccionada treballarà en l’equip de comunicació però de manera molt transversal 
i alineada amb l’equip de Recursos Humans i Captació de Recursos. 

 

Tasques principals en comunicació interna  

 

 Executar les línies estratègiques de comunicació interna per assegurar l’orgull de 
pertinença a la Fundació 

 Supervisió dels canals interns de comunicació (anàlisi necessitats, creació de continguts, 

gestió de canals)  

 Coordinarà l’estudiant de l’equip de comunicació de l’àrea encarregat de la redacció de 
materials interns 

 Implementació del pla de comunicació interna en coordinació amb RRHH 

 

Tasques principals en comunicació externa  

 Executar les línies estratègiques de comunicació per assegurar el màxim impacte de les 

accions de la Fundació en mitjans de comunicació en coherència amb el pla estratègic 

de la Fundació 

 Interacció amb els mitjans de comunicació per generar notorietat (base de dades, 

contacte, seguiment, etc.) 

 Generació (redacció, disseny, aprovació, seguiment, etc.) de materials de comunicació 

(core materials, notes de premsa, dossiers, etc.) segons les necessitats del pla estratègic 

i les accions que es desenvolupin 

 Coordinació amb l’agència de comunicació per la bona gestió del gabinet de premsa 
(seguiment, distribució de notes de premsa) i de les accions/campanyes que es 

desenvolupin anualment.  

 Coordinació de la campanya de comunicació anual de notorietat (gestió de premsa, 

organització esdeveniments, disseny materials, seguiment pressupostos, etc.) 

 Redacció d’informes d’acció i resultats i valoració d’objectius per adaptar-se a les 

necessitats de cada moment 
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 Gestió de monitoring de premsa 

 Organització d’esdeveniments noticiables en coherència amb el pla estratègic de la 
Fundació 

 Suport a la gestió/estratègia de xarxes socials de la Fundació (Definició de línia editorial, 

continguts, territoris, etc.). La implementació la durà a terme el tècnic de comunicació 

digital però en coordinació amb el tècnic de comunicació externa.  

 Coordinació interna de les tasques i accions noticiables en coordinació amb la persona 

tècnica de comunicació científica i gestió dels estudiants de l’àrea 

 Gestió de la relació amb proveïdors externs necessaris 

Titulació i Experiència 

 Formació superior en comunicació, periodisme, relacions públiques o similar.  

 3-5 anys d’experiència en agència de comunicació. Es valorarà especialment experiència 

en gestió de clients en l’entorn salut. 

 Experiència contrastada en relació amb mitjans de comunicació 

 Experiència contrastada en l’organització i gestió de campanyes educatives/de 

sensibilització 

 Excel·lents habilitats de comunicació oral i escrita català, castellà i anglès. 

 Social media nadiu. Capaç de gestionar eines professionals per generar continguts i 

avaluar-los en l’entorn digital 
 Es valorarà coneixements d’eines de disseny gràfic (photoshop, indesign, etc.) i d’eines 

de gestió de mailings (mailchimp, etc.) 

Aptituds personals 

 Sensibilitat i compromís per les causes socials 

 Acostumat a treballar en equip dins l’organització i amb agents externs 

 Multitasca i al mateix temps ha de ser capaç de funcionar sol i gestionar projectes de la 

seva responsabilitat 

 Creatiu i innovador 

 Orientat a resultats, capaç d’analitzar els resultats de la seva feina  
 Habilitats d'organització i atenció al detall. 

 Creativitat. 

 Persona amb iniciativa, proactivitat i capacitat de resolució. 

 Ha de valorar unir-se a una organització sense ànim de lucre amb una tasca d'alt impacte 

social. 

 Identificació amb la missió i objectius de la Fundació Pasqual Maragall  

 Persona amb habilitats socials  

 Capaç d’identificar problemes i aportar solucions  
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Característiques de la posició 

 Incorporació immediata 

 Contracte Obra o Servei  

 Nivell Salarial acord a l´experiència del candidat/a 

 Jornada setmanal de 38h 

 Horari: dilluns a dijous de 9h a 18h i els divendres de 9h a 15h 

 23 dies feiners de vacances anuals  

 2 dies de teletreball mensuals subjecte a la normativa de la Fundació 

 Una jornada anual per voluntariat en entitats del Tercer Sector 

 

Oferim treball en un equip altament estimulant, la Fundació Pasqual Maragall ofereix i promou 

un ambient divers i inclusiu. En la Fundació també ens preocupem per desenvolupar la teva 

carrera professional perquè puguis participar en formacions internes i específiques per al teu 

lloc de treball, promovem la promoció interna i desenvolupament de la teva carrera 

professional.  

Per aplicar a la posició 

En un únic document pdf: 

1. Carta d’interès justificant la motivació i experiència prèvia (màx. 1 f) 
2. CV (màx. 2 f). 

Assumpte: Communication Manager 

Remetre al correu electrònic:  rh@fpmaragall.org 

Data límit:  28 de febrer de 2020 

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 

mailto:rh@fpmaragall.org

