
CONVOCATÒRIA OFERTA DE FEINA, EIX ESTRATÈGIC
DIVULGACIÓ i COMUNICACIÓ: responsable d’activitats
divulgatives i comunicació

Descripció

El Col·lectiu Eixarcolant és una entitat i cooperativa sense ànim de lucre que té per
objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum d’aliments, i de
desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la
recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.
Per assolir aquest objectiu el Col·lectiu Eixarcolant treballa en 10 línies estratègiques,
totes elles sinèrgiques i complementàries.

Funcionament i tasques

Aquesta persona estarà duent a terme la seva tasca professional en el si del Col·lectiu
Eixarcolant, que actualment compta amb més de 700 socis i sòcies, una junta formada
per 17 persones, i 11 persones implicades (amb diferents graus de dedicació) al projecte
de forma professional.

El control sobre el rumb i línies estratègiques recau sobre l’Assemblea General, formada
per tots els socis i sòcies, que també és l’encarregada de decidir sobre els aspectes de
caràcter econòmic, organitzatiu, o sobre qualsevol aspecte rellevant que afecti el
projecte.

Les formes jurídiques sota les quals es desenvolupa el Col·lectiu Eixarcolant són l’entitat i
cooperativa, ambdues sense ànim de lucre, amb reinversió total dels possibles beneficis
en el projecte, i seguint els preceptes de l’economia social i solidària. El codi ètic i les
retribucions salarials es poden consultar a l’apartat de transparència de la pàgina web:
https://eixarcolant.cat/pagines/transparencia/

Habilitats i coneixements que ha de complir el perfil:

- Bon coneixement botànic i etnobotànic, per tal de poder dur a terme activitats
divulgatives i formatives, i per poder fer publicacions per mitjà de les xarxes socials i
una bona comunicació sabent del què es parla.

- Capacitat per poder fer pressupostos, factures i gestió de les activitats.

- Bones capacitats fotogràfiques i gràfiques, per fer fotos i muntatges senzills.

- Bon coneixement del Col·lectiu Eixarcolant i del món de les plantes silvestres
comestibles.

- Bon coneixement en temes d'horta i agricultura.

https://eixarcolant.cat/pagines/transparencia/


- Capacitat de dinamitzar, comunicar, i redactar / gestionar projectes.

- Coneixement en màrqueting.

D’acord amb l’exposat fins al moment, resulta evident que un aspecte imprescindible
serà que la persona conegui, entengui, i comparteixi la dinàmica i la filosofia del
Col·lectiu Eixarcolant.

També resulten imprescindibles les habilitats comunicatives, l’escolta, la comprensió, el
raonament, i l’empatia, com a aspectes fonamentals per treballar en equip.

Es valorarà la capacitat creativa, les ganes d’innovar i créixer professionalment.

Es valorarà la formació i/o experiència en tot allò que refereixi a l’educació i comunicació.

Es valorarà la trajectòria en el món de l’economia social i solidària, l’associacionisme,
l’escoltisme, o el voluntariat.

Tal i com s’ha esmentat, requereix de la gestió de projectes i actuacions diferents a la
vegada, essent molt importants l’autonomia i la capacitat d’organització.

Condicions laborals

La jornada laboral serà completa, de 40h setmanals. La major part de l’activitat laboral
es durà a terme al municipi de Jorba (C/Major, 47 - Jorba, Anoia).

Cal disposar de carnet de conduir i vehicle propi per poder desplaçar-se a les diferents
activitats.

D’acord amb el codi ètic el salari serà igual per a totes les persones que participin
professionalment en el Col·lectiu Eixarcolant. El salari, suposant una jornada laboral
complerta (40 hores setmanals) és de 1.400 € nets mensuals, o la part proporcional en
cas de jornades parcials, essent aquesta la quantitat percebuda per totes les persones
que participin professionalment en el projecte, independentment del càrrec o antiguitat.

Només s’estableix una excepció en aquest supòsit, per a persones implicades
professionalment en el projecte que desenvolupin tasques totalment acotades o
repetitives, i que no impliquin responsabilitat o coordinació. En aquests casos el salari
serà un 40% inferior al salari estàndard, però mai podrà estar per sota del 1.200 € nets, o
la part proporcional en cas de jornades parcials (aquest no és el supòsit de l’actual
convocatòria, i per tant el salari serà de 1.400 € nets).

L’inici del contracte es preveu pel 1 de setembre del 2021. Inicialment serà un contracte
temporal de 6 mesos, però amb vocació d’esdevenir indefinit. En conseqüència, els o les
candidates han de tenir clara la implicació en el projecte a llarg termini, i no percebre-ho
en cap cas com una ocupació temporal.



Presentació de candidatures i terminis

Totes les persones interessades hauran d’enviar el currículum i una carta explicant quina
és la seva motivació per entrar a formar part del projecte i perquè creuen que tenen un
perfil adequat d’acord amb l’exposat en la present convocatòria.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça info@eixarcolant.cat com
a molt tard el dia 22 d’agost (inclòs).

En l’assumpte del correu electrònic hi ha de constar exactament “Responsable
d’activitats divulgatives i comunicació”.

Si algú entén aquesta convocatòria com una simple feina, i no com un projecte
transformador en el qual poder treballar per així ajudar a canviar i millorar la societat
actual, directament que ja no presenti la seva candidatura.

mailto:info@eixarcolant.cat

