
Pla d'acció comunitària 

Associació de veïns i veïnes de Can Peguera 
 

 

 

Oferta: tècnic/a comunitari/a 

 
L'Associació de Veïns i Veïnes de Can Peguera, a Barcelona, requereix incorporar un/a tècnic/a 

comunitàri/a pel Pla d'Acció Comunitària de Can Peguera, que té com a objectiu facilitar el treball en xarxa 

i les accions comunitàries al barri de Can Peguera, establint vincles entre els diferents agents i entitats, i 

detectar oportunitats i necessitats en el territori. 

 

Descripció del projecte: L’acció comunitària a Can Peguera, gestionada per un grup d'entitats del barri, 
busca identificar i recollir les necessitats del barri i de les persones que hi viuen i proposar accions 
transformadores amb la participació de veïnes i veïns, entitats, equipaments i administració i també generar 
espais i processos de treball col•lectiu que abordin les següents línies prioritàries: 

- Promoure accions envers la cura i atenció a la gent gran del barri. 
- Promoure accions destinades a la formació i ocupació. 
- Fomentar espais de participació dels joves i de cura dels infants. 
- Treballar per l’enfortiment de la comunitat, la convivència i el bon veïnatge  

 

Funcions: 

• Potenciar el treball en xarxa. Crear i dinamitzar espais de treball comunitari. 

• Fer detecció i diagnòstic de les oportunitats i necessitats del territori. 

• Tenir un coneixement del territori, per acompanyar en la implicació en la realitat social del mateix. 

• Facilitar les relacions amb l'administració pública. 

• Fomentar la participació activa, donant veu a tothom. 

• Dinamitzar activitats al carrer, quan les condicions sanitàries ho permetin. 

• Incorporar la mirada comunitària, inclusiva, sostenible i amb perspectiva de gènere. 

• Promoure i motivar la participació al projecte dels veïns i veïnes del barri, sobre tot aquells i 
aquelles que no formen part de les entitats o grups organitzats, garantint que tothom que ho 
desitgi senti que té un espai a la seva comunitat, i així enfortir col·lectivament el teixit social del 
territori. 

 

Requeriments: 

• Experiència en intervenció comunitària i projectes participatius. 

• Competències per a la intervenció social i l'atenció directa amb col·lectius en situació de 

vulnerabilitat. 

• Habilitats per a la dinamització d'activitats al carrer. 
 

Es valorarà: Titulació universitària en l'àmbit social, com educador social, treballadors social. 

Horari: 37,5 hores a la setmana, amb flexibilitat horària. 

Incorporació: Immediata. 



Salari: Segons conveni del sector del lleure. 

Contractació: Fins al 31 de desembre de 2021 amb possibilitat de continuar. 
 

Enviar CV i carta de presentació a avvcanpeguera@gmail.com 
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