
	

 

OFERTA DE FEINA a Barcelona - RELACIONS AMB XARXES I MOVIMENTS SOCIALS 
INTERNACIONALS PER A DINAMITZAR EL PROCÉS DE CONFLUÈNCIA DEL FÒRUM SOCIAL 
MUNDIAL DE LES ECONOMIES TRANSFORMADORES DE BARCELONA (2019/2020) 

RIPESS és una xarxa mundial de xarxes continentals compromeses amb la promoció de 
l'economia social i solidària. Les xarxes membres de RIPESS (Amèrica Llatina i el Carib, Amèrica 
del Nord, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania) reuneixen al mateix temps xarxes estatals i sectorials, 
assegurant així un fort ancoratge territorial. L'abast global i local de RIPESS li proporciona la 
legitimitat per a promoure l'ESS, afavorir cooperacions intercontinentals i incidir sobre polítiques a 
diferents nivells. 

RIPESS creu en la importància de la globalització de la solidaritat per tal de construir i reforçar una 
economia que posi a les persones i al món al centre. De Lima (1997) al Quebec (2001), de Dakar 
(2005) a Luxemburg (2009) i Manila (2013), RIPESS ha anat organitzant fòrums mundials de l'ESS 
cada quatre anys per tal de crear un nexe per a l'aprenentatge, l'intercanvi d'informació i la 
col·laboració. 

El pla estratègic 2018-2020 de RIPESS proposa centrar-se en trobades internacionals amb 
lògiques de confluència, juntament amb altres moviments que comparteixin visions 
transformadores. 

 
CONTEXT DE L’OFERTA 
 
Des de RIPESS Europa ha sorgit la proposta d'organitzar un Fòrum Social Mundial Temàtic de les 
anomenades Economies Transformadores, previst en dues etapes: 2019 i 2020, a Barcelona. 
Aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual es tractarà de promoure l'acceleració de 
dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives i solucions 
transformadores - Veure el document de presentació. 
Un equip local s'està estructurant d'aquí a setembre (comunicació, logística, continguts i grup 
motor) sota iniciativa de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), també membre de 
RIPESS-EU. En aquest context és important tenir una persona que representi a RIPESS EU i al 
mateix temps a RIPESS Intercontinental, per tal d’activar i seguir el procés de les xarxes i els 
moviments internacionals i així potenciar-ne la participació i canalitzar-ne les aportacions.	
 
PRINCIPALS TASQUES: 
 
En suport al delegat general de RIPESS Europa (i al mateix temps coordinador de RIPESS), i en 
coordinació amb la secretària executiva de RIPESS (amb base a Barcelona) i el comitè promotor 
local: 
 
    • Contactar i fer el seguiment de diferents moviments i xarxes interessades a participar del 
procés de confluència del Fòrum.	



    • Negociar i acordar modalitats de participació i continguts dels diferents moviments i xarxes co-
promotores 
    • Organitzar i dinamitzar reunions amb els co-promotors internacionals 
    • Assegurar mecanismes de subministrament i seguiment col·lectiu de la informació compartida 
    • Traslladar a nivell local les aportacions internacionals i assegurar una bona articulació entre allò 
local i allò internacional	
    • Implementar i seguir l'estratègia de comunicació relativa al procés del Fòrum a nivell 
internacional; en coordinació amb la persona encarregada de comunicació de RIPESS i el comitè 
de comunicació local. Fer traduccions de notícies relacionades	
    • Participar en les diferents reunions clau de l'equip organitzador local, en representació de 
RIPESS 
    • Donar suport a la mobilització de recursos internacionals 
    • Altres tasques relacionades amb l'eix estratègic de confluència de RIPESS Europa 

 
COMPETÈNCIES, CONEIXEMENTS I HABILITATS 
	
    • Domini dels següents idiomes (parlats i escrits): francès, anglès, castellà i català	
    • Perfil de comunicador (especialment en xarxes socials) 
    • Visió estratègica d'aliances mundials, coneixement de xarxes i moviments relacionats amb 
altres formes d'entendre l'economia 
    • Coneixement de l'ESS	
    • Habilitats en facilitació i treball en equip a distància 
    • Autonomia i organització en el treball 
    • Flexibilitat, agilitat i pro-activitat a l'hora de articular-se amb interlocutors molt variats 
    • Capacitat d'escriure i traduir oralment en els diferents idiomes. 
    • Persona oberta, comunicativa, reactiva i alhora pacient. 
    • Mínim de 10 anys d'experiència professional 
 
S'OFEREIX: 
	
    • Jornada de 20 hores setmanals. 1 any, renovable - a Barcelona	
    • Salari: 12.900€ brut anual (12,81€/hora)	
    • Incorporació a inicis de setembre	
    • Possibilitat de relacionar-se i posar-se en contacte amb moviments socials i xarxes a nivell 
internacional	
 
	
Enviar candidatures en castellà amb CV i carta de motivació a info@ripess.org i a 
forum2020@ripess.org 

Data límit: 29 de juliol de 2018	

 

	


