
 
 

OFERTA LABORAL 
Irídia – Centre per la Defensa dels 
Drets Humans som una entitat 
que treballa a Catalunya per la 
defensa dels drets humans i, en 
concret, per la defensa dels drets 
civils i polítics. Apostem per 
combinar la intervenció directa 
davant situacions de vulneració 
de drets amb el desenvolupament 
de processos d’incidència política 
i social que tenen com a objectiu 
promoure canvis en les polítiques 
públiques. Tot això es duu a terme 
a través d’una estructura estable, 
sostenible i independent. 

 

Tècnic/a d’Incidència - Dret a la protesta i 
justícia transicional (BCN) 
A Irídia busquem una persona a mitja jornada per treballar en dos projectes d'incidència 
política relacionats amb la defensa del dret a la protesta i el monitoreig de l'ús de la 
força per part de cossos i forces de seguretat, així com en la recuperació de la memòria 
democràtica i la investigació i enjudiciament dels crims de lesa humanitat comesos 
durant el tardofranquisme. 

Descripció del lloc de treball 
● Definir, executar i avaluar les 

activitats dels projectes. 

● Redacció de continguts, informes 
i documents derivats de 
l’execució del projecte. 

● Interlocució amb moviments 
socials, entitats i institucions 
públiques. 

● Monitoreig de mobilitzacions 
socials. 

Requisits imprescindibles 
● Llicenciatura en ciències polítiques, 

dret, sociologia o similars. 
● Experiència en incidència política. 
● Experiència en recerca, 

investigació i elaboració 
d’informes. 

● Formació específica/experiència en 
drets humans (dret a la protesta i 
justícia transicional) 

● Perspectiva de gènere. 
● Domini del paquet d'ofimàtica 

(Microsoft i programari lliure). 
● Habilitats socials i comunicatives. 
● Imprescindible nivell alt de català i 

castellà. Anglès parlat. 
● Flexibilitat horària/ disponibilitat 

per viatjar (puntualment). 



 
 

 

  

Es valorarà positivament 

● Experiència associativa i/o en moviments socials. 
● Pro activitat i motivació per treballar en equip 
● Presència activa en XXSS. 
● Coneixements jurídics. 

 

Sobre la plaça 

Lloc de treball 

Data d’incorporació 

Període de prova 

Jornada laboral 

Retribució 

Horari 

C/Riera d’Escuder 38, 08028 Barcelona 

15 de febrer. 

1 mes 

20h setmanals.   

1.022,68 €/mes bruts (pagues prorratejades) 

Preferiblement tardes (flexibilitat horària) 

 

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, valorarem 
especialment la presentació de candidatures per part de perfils que estan 
infrarrepresentats actualment al tercer sector en general, i a la nostra organització 
en concret. 

 

Com presentar-se 

Persones interessades enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte 
“Tècnic incidència Protesta BCN” a l’adreça electrònica info@iridia.cat. Aquelles 
candidatures que no acompanyin carta de motivació seran directament desestimades.   

Data límit 28 de Gener de 2022 (23:59h) 

 

T’informem que l’Associació Irídia, responsable del tractament de les dades que ens 
facilitis, amb correu info@iridia.cat i telèfon 693 563 529, tractem les dades de les 
persones candidates amb la finalitat de gestionar la selecció de la plaça i informar 
d’altres possibles ofertes que puguem treure en un futur. Les dades són tractades sota 
mesures de seguretat i no seran cedides a tercers. Pots fer ús del teu dret de consulta, 
cancel·lació, ratificació o supressió de les teves dades en qualsevol moment, i consultar 
informació sobre la nostra política de protecció de dades aquí. 

mailto:info@iridia.cat
https://iridia.cat/proteccio-dades/

