
 

 

SERVEI TÈCNIC PER Al DISSENY I EXECUCIÓ DE CAMPANYA DE COMUNICACIÓ EN XARXES 

SOCIALS, ESPAIS PÚBLICS I MITJANS DE COMUNICACIÓ. 

1. Objectiu general del servei a contractar 

 

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona – Favb necessita contractar un servei tècnic 

per desenvolupar el projecte “Procés comunitari de sororitat en els barris Besòs – Maresme de 

Barcelona”, d’acord amb la missió, visió i valor de treball de la FAVB i en coordinació amb 

l’àrea de gestió de projectes i comunicació de l’entitat. 

 

L'objectiu de l'oferta d'aquest servei està lligat a l'execució d'una campanya de comunicació i 

sensibilització en xarxes socials, espais públics i mitjans de comunicació, que posi èmfasis en 

l’eradicació de la violència masclista. Evitar l'exclusió social i la vulneració dels drets de les 

dones. 

 

2. Funcions a realitzar per la persona/empresa 

 

 Elaboració d’un pla de comunicació que potenciï i visibilitzi el projecte, sensibilitzant i 

conscienciant a la població posant èmfasi en l’eradicació de violència de gènere. 

 Elaboració d’una estratègia creativa. 

 Disseny d'imatge de la campanya: lema, logo i imatge gràfica. 

 Planificació i gestió de la campanya de sensibilització en xarxes socials. 

 Publicació en xarxes socials i web (WordPress usuari avançat) de l’entitat (Twitter, 

Participa -  Favb,  Facebook, Youtube) vinculades al projecte. 

 Creació del material gràfic de la campanya: cartells, material gràfic per al 25 

Noviembre y de l’exposició final de la campanya. 

 Identificació d’organitzacions, cooperatives, etc. en xarxes socials amb qui compartir la 

campanya. 

 

 

3. Perfil necessari 

 

 Coneixement sobre comunicació per a la transformació i el desenvolupament, 

vinculada a moviments socials i temàtiques com la justícia social, feminista. 

 Domini de xarxes socials i pàgines webs (WordPress). 

 Coneixements i experiència en Markèting Digital, Disseny Gràfic i maquetació. 

 Experiència en el disseny  de campanyes de comunicació i incidència per a la 

transformació social i de gènere. 

 Domini del llenguatge comunicatiu de XXSS i premsa, i de l’ús del llenguatge inclusiu. 

 

4. Presentació de candidatures 

Els Currículums i les cartes de presentació amb el detall de l’experiència segons els 

requisits establerts hauran de ser enviades per correu electrònic favb@favb.cat amb 

l’assumpte oferta : “Projecte Punt Lila”  

mailto:favb@favb.cat

