
 

 

 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA DINAMITZADORA A 
L’ATENEU EL POBLET 
CONVOCATÒRIA 
L’Associació Cultural Barri El Poblet de Barcelona obra la següent convocatòria, l’objecte de la qual és la 
selecció i contractació d’una persona que porti a terme tasques de dinamització a l’Ateneu El Poblet.  

L’Ateneu El Poblet és un equipament cultural de nova creació de gestió cívica comunitària que va obrir les 
portes el 19 d’octubre de 2019. L’equipament, de 1.450 metres quadrats, disposa de diferents espais orientats 
a fomentar i portar a terme activitats socioculturals al Barri de la Sagrada Família. 

FUNCIONS 
Pel què fa a la gestió de l’equipament: 

 Dona suport a totes les activitats operatives del centre 
 Impulsa l’elaboració de propostes conjuntes (entitats + Ateneu o entre diverses entitats) per a la 

programació del centre 
 Afavoreix i facilita la participació del personal voluntari, les entitats i els col·lectius en l’organització 

de diferents projectes o activitats, com ara l’organització de festes populars i tradicionals, així com en 
la realització de diferents actes o activitats. I en l’actual situació d’emergència, les activitats online. 

 Col·labora en l’elaboració del material comunicatiu per a la difusió de l’activitat i la informació del 
centre. 

Pel què fa a tasques informatives 
 S’ocupa de les tasques d’informació del centre en un horari preestablert 
 Proporciona informació d’altres equipaments i recursos del districte i la ciutat 
 S’ocupa de rebre, atendre i acollir les demandes, així com de facilitar informació presencial, telefònica 

i via internet (correu electrònic, xarxes socials, web, etc.) 

REQUISITS 
1. Experiència en el sector associatiu i en la dinamització d’espais comunitaris 
2. Català i castellà parlats i escrits 
3. Domini mitjà d’eines ofimàtiques  
4. Coneixement bàsic d’ús i maneig de xarxes socials (instagram, facebook, gestor de correu -tipus 

mailchimp-, etc.) 

ES VALORARÀ 
1. Estudis superiors en sociologia i/o antropologia cultural, per dur a terme activitats operatives 

relacionades específicament en aquest àmbit 
2. Coneixement i/o vinculació amb el territori i/o el teixit associatiu del barri de la Sagrada Família 



 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS 

- Tipus de contracte: Contracte temporal d’obra i servei d’un any, prorrogable un any mes amb 2 mesos 
de prova (inclosos al primer any), d’acord a la temporalitat del conveni 2021-22 amb el Districte per la 
gestió de l’Ateneu El Poblet. 

- Horari: 25 hores setmanals de dilluns a divendres 
- Retribució d’acord amb el conveni del sector del lleure 
- Data d’incorporació: gener de 2021 
- Lloc de Treball: Ateneu El Poblet (Carrer de Nàpols, 268-270, 08025, Barcelona) 

 

PERSONES INTERESSADES, PORTEU-NOS EL CV + CARTA DE PRESENTACIÓ/MOTIVACIÓ A: 
 
Ateneu El Poblet (Carrer de Nàpols 268-270, 08025, Barcelona) de 17h a 21h de dilluns a divendres 
 
Tots els currículums cal portar-los personalment a l’Ateneu El Poblet 
 
Data màxima de presentació de CV:  4 de desembre 

 

 

 

 

 


