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Estudiant per a l’Àrea d’Incidència ciutadana i Relacions 
Institucionals de la Fundació Pasqual Maragall 

 
 

Context: 
 
La Fundació Pasqual Maragall es va crear l’any 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 50.000 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 que 
juntament amb el BBRC actualment suma més de 150 persones. 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 Estudiant per a l’Àrea d’Incidència ciutadana i 
Relacions Institucionals. 
 
L’Àrea d'Incidència i Relacions Institucionals desenvolupa projectes d'impacte social i accions 
d'incidència ciutadana i assumptes públics amb l'objectiu de promoure que la recerca en 

Alzheimer esdevingui una prioritat estratègica, millorar la consideració social de la malaltia i 

oferir informació i suport a les famílies afectades. Aquesta àrea funcional de la Fundació Pasqual 

Maragall està integrada per l'Àrea de Relacions Institucionals i l'Àrea Social i de Divulgació. 

 

http://www.fpmaragall.org/
http://www.barcelonabeta.org/
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Tasques a desenvolupar: 
 
Suport als projectes d'incidència política, assumptes públics i relacions institucionals que 

l'organització impulsi o en les quals participi. Específicament: 

• Participació en l’elaboració d’informes, dossiers, presentacions i documents relacionats 
amb la malaltia d'Alzheimer, les demències, l'envelliment, així com de la tasca 

desenvolupada per la Fundació Pasqual Maragall i el seu centre de recerca. 

• Gestió de canals de comunicació amb els públics institucionals: 

- Gestió i actualització de la base de dades institucional. 

- Disseny, redacció i enviament de newsletter (mailchimp). 

- Elaboració de continguts per xarxes socials. 

- Redacció d’articles del blog de la Fundació. 
• Seguiment de l'actualitat del sector i elaboració de reculls de notícies, resums 

d’informes, notes de suport, etc. 

• Suport al pla de visites i contactes institucionals: seguiment de contactes, preparació de 

reunions, elaboració de programes… 

• Suport en l’organització d’esdeveniments: organització, producció, protocol, etc.  
• Interlocució i col·laboració amb altres àrees i professionals de l'entitat (Comunicació, 

Captació, Àrea Social, etc.) així com amb proveïdors i interlocutors externs. 

 

Titulació i Experiència:  

• Estar cursant actualment Grau/Postgrau en Ciències Socials (Ciències Polítiques, 

Sociologia, Periodisme...). 

• Valorem coneixements d’eines com Mailchimp i Eventbrite. 
• Coneixement a nivell d'usuari d’Office y Excel. 
• Alt nivell parlat i escrit de català i castellà. Bon nivell d’anglès. 

Competències Personals: 

 Motivació pel tercer sector i els assumptes públics. 

• Capacitat d’anàlisi i habilitats comunicatives per a la redacció de textos. 

• Proactivitat, organització i atenció al detall. 

• Identificació amb la missió i objectius de la Fundació Pasqual Maragall. 
 

Característiques de la posició: 

 Conveni estudiant amb la Universitat, mínim de 6 mesos. 

 Ubicació Fundació: La Fundació Pasqual Maragall està dins del campus de la 

Universitat Pompeu Fabra (c/ Wellington, 30). Metro L4/Tram T4. 

 Adaptació al teletreball en circumstàncies actuals. 

 Incorporació immediata. 

 Horari: Mitja jornada 4 hores al dia. 
 Jornada: De dilluns a divendres. 

 S’estableix una ajuda a l’estudiant. 
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Per aplicar a la posició: 

 
 CV (màxim 2 f) 

 

Remetre a: 
 

 Enviar CV al correu: talent@fpmaragall.org 
 

 

Assumpte: Estudiant per a l’Àrea d’Incidència ciutadana i Relacions Institucionals  
 

 

 

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES: 

En compliment de la GDPR, li informem que les seves dades personals seran custodiades 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:talent@fpmaragall.org

