Coordinadora pel Comerç Just i les
Finances Ètiques

21 de maig de 2020, Barcelona

Busquem una entitat per portar la comunicació de l’entitat durant dos
mesos
LaCoordi – Comerç Just i i Finances Ètiques som una entitat de segon grau formada per
la FETS, FIARE, Alternativa3, Intermon Oxfam, la XES i SETEM amb l’objectiu de
sensibilitzar al voltant del Comerç Just i les Finances Ètiques en el marc de l’Economia
Solidària.
Obrim convocatòria per portar la comunicació de l’entitat durant els mesos de juny i
juliol, amb possibilitat de renovació a la tardo: l’encàrrec contempla:

A: TASQUES
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Coordinació i implementació de l’estratègia comunicativa de LaCoordi,
alineada amb els eixos principals de l’entitat (Comerç Just, Finances Ètiques i
Economia Solidària, consum responsable, economies transformadores, cures) i
de les sis entitats que la formen.
Relació amb els mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’impulsar la presència
dels missatges i continguts de l’entitat (enviament de notes i convocatòries de
premsa, gestió d’entrevistes, etc.).
Redacció i gestió de continguts web. Coordinació, redacció i traducció (si
s’escau) de continguts per a les pàgines web de les diferents campanyes i
projectes de l’entitat.
Gestió de les xarxes socials (Twiter, Instagram, Facebook, Youtube).
Coordinació amb proveïdores per a la realització de materials comunicatius:
redacció, edició i maquetació d’informes, vídeos, díptics i diversos materials
gràfics…, segons el manual d’estil de l’entitat, si escau.
Gestió del correu electrònic de comunicació.
Assistència a reunions tècniques quinzenals i amb la Junta Directiva mensuals.
Programar continguts per a xarxes socials per al mes d’agost (dos impactes per
xarxa a la setmana, aprox.)
Redacció informe final, amb diagnosis de la situació (avaluació del impacte de
les xarxes socials i de continguts, valoració de l’estratègia executada fins ara,
propostes de futur, etc.)

Nota: No es preveu cap gran activitat en els propers mesos, donades les
circumstàncies, excepte la nostra participació al Fòrum Social Mundial de les
Economies Transformadores que tindrà lloc en una primera trobada virtual al juny i en
una darrera a l’octubre.

B. TIPUS DE CONTRACTACIÓ
Facturació externa.

C. ES VALORARÀ:
o

Que sigui una entitat associada a la Xarxa d’Economia Solidària o del mapa Pam
a Pam.

o

Que hagi desenvolupat projectes comunicatius en l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària o la Justícia Global, que coneguin el Comerç Just i les Finances Ètiques

D. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
S’ha de presentar una proposta a coordinacio@lacoordi.cat on consti l’experiència i/o
treballs realitzats prèviament (sobretot els que tinguin més relació amb aquest
projecte), motivació per dur-lo a terme i pressupost. El termini finalitza el dimecres 27
de maig.

