
Oferta de plaça de comunicació de 
La Escocesa

La Escocesa

L’Associació d’Idees EMA obre un procés de 
selecció per a cobrir la plaça de comunicació i 
formar part de l’equip de La Escocesa.
La Escocesa és una antiga fàbrica tèxtil recuperada, 
reoberta i posada en funcionament per un grup 
d’artistes que en els anys 90 van decidir reinterpretar l’ús de l’espai. Avui dia, La Escocesa 
funciona com un dels nodes de la xarxa de Fàbriques de Creació impulsada per l’Ajuntament 
de Barcelona, i se centra en donar cobertura a les necessitats d’artistes i agents culturals en les 
diferents fases de la seva trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al desenvolupament 
de projectes d’art i recerca.
Com a servei públic, el centre és gestionat per l’Associació d’Idees EMA, una entitat sense 
ànim de lucre formada en 1999 per artistes visuals. La gestió de La Escocesa segueix un model 
col·lectiu que opera a través d’una Assemblea Anual formada per totes les sòcies. Els seus 
valors sorgeixen des d’un posicionament emancipador, cooperatiu, horitzontal i feminista que 
advoca per la llibertat creativa i el desenvolupament de projectes comunitaris. Com a espai 
habitat per la comunitat artística, no se centra únicament en la creació d’obres d’art, sinó també 
en la generació comuna de coneixements, xarxes de cures i noves maneres de construir les 
institucions culturals.

Encàrrec professional

El rol de comunicació és essencial dins de l’organització i en el treball que s’exerceix des de 
l’equip. Amb l’arribada de la nova direcció i l’obertura d’un nou edifici al 2023, La Escocesa 
es troba a l’inici d’una nova fase i és, per tant, el moment idoni per a la incorporació d’una 
nova persona en l’equip. S’espera que aquesta persona exerceixi un paper actiu en la presa de 
decisions i que aporti experiència i una nova mirada a la forma en com la institució es comunica 
tant cap a la comunitat d’artistes que la integren com als diversos públics que la visiten.
La persona seleccionada haurà de demostrar habilitats administratives i de gestió de projectes 
essencials per a aquest lloc, així com la passió i el compromís de contribuir a la visió compartida 
de La Escocesa. Haurà d’assistir a La Escocesa en el procés de difusió de les seves activitats i 
programes a nivell dels seus residents i usuàries; a nivell local i nacional; i respecte a les xarxes 
internacionals de les quals el centre participa.
El lloc cobrirà tasques transversals relacionades amb la comunicació interna i pública, i la gestió 
dels projectes o activitats en els quals La Escocesa participa a través de les seves àmplies xarxes. 
Treballarà en estreta col·laboració amb els equips de producció i d’internacionalització, per a 
millorar i ampliar els públics i les interaccions de La Escocesa amb altres institucions dins i fora 
d’Espanya.



Funcions

Les candidatures per a aquesta convocatòria 
hauran de complir amb un perfil adequat per al 
lloc de treball, estant vinculat a les pràctiques 
artístiques contemporànies des d’una visió 
comunitària. Les tasques a realitzar seran:

• Pla de Comunicació: Revisar i desenvolupar 
l’estratègia de comunicació efectiva i el 
desenvolupament de públics en línia amb els 
plans de desenvolupament de La Escocesa, definint el calendari i realitzant el seguiment 
corresponent per a assegurar una comunicació coherent del centre.

• Web - Xarxes Socials: Habilitat en eines web i xarxes socials. Familiarització amb el 
programari lliure. Gestió usuari de la plataforma web (Pimcore), manteniment, actualització 
de continguts, googleanalytics, etc. Possibles millores en la web a nivell navegació i 
disseny i diàleg amb el programador. Habilitat en gestors de contingut en plataformes de 
newsletter(*Listmonk) i correu. Fluïdesa en redacció per a post en xarxes i elaboració de 
textos per a contingut web. Seguiment de les tendències de storytelling, gèneres i formats 
de creació i difusió de continguts en Internet.

• Disseny: Habilitat en eines de disseny i maquetació. Creació d’imatges. Seguiment del 
manual d’estil. Maquetació de fulls de mà, cartells, fulles de sala, etc tant per a impressió com 
per a web. Coneixement del pack Adobe.

• Idiomes: Ús avançat oral i escrit d’espanyol, català i anglès.
• Estratègia: Desenvolupar contactes de premsa i planificar iniciatives de desenvolupament 

d’audiències en línia amb els objectius generals de La Escocesa.
• Accessibilitat: Millorar l’accessibilitat de les plataformes digitals de La Escocesa així com 

dels materials impresos i dels esdeveniments d’acord amb el protocol actualment en 
desenvolupament.

• Treball en equip: Coordinació amb l’equip de treball intern, així com sòcies de La Escocesa i 
col·laboradores externes. Flexibilitat i autonomia en el desenvolupament de tasques i presa 
de decisions.

Preferències de formació acadèmica 

Estudis d’especialització professional o estudis universitaris en ciències de la comunicació, 
creació de continguts digitals, arts, humanitats o ciències socials. Especialment aquells 
relacionats amb l’àmbit de les arts i la cultura contemporànies.

Preferències d’experiència o pràctica professional

Es donarà preferència a persones amb més de dos anys d’experiència en organitzacions o 
projectes relacionats amb l’art i la cultura contemporània. Es valorarà positivament la participació 
en la gestió de projectes i activitats finançades a nivell local i internacional.



Condicions

El salari és de 11.300€ anuals bruts (pro rata)

Les condicions laborals del lloc de comunicació 
seran en règim de mitja jornada (20hsetmanals), 
segons conveni estipulat per un contracte laboral 
amb una durada d’1 any renovable, amb 3 mesos 
de prova inicials.

Es precisa una persona que resideixi a Barcelona, ja 
que el treball es realitzarà presencialment en les oficines de La Escocesa.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en el procés de selecció, hauran de presentar la següent 
documentació:

• Fotocòpia del document d’identitat vàlid.
• Curriculum vitae (màxim 3 pàgines).
• Carta de motivació dirigida a la junta de l’Associació d’Idees EMA (màxim 3 pàgines).

Tota la documentació s’haurà d’enviar en un únic document pdf (màxim 10 MB) indicant 
l’assumpte “Oferta de comunicació per a La Escocesa” a la següent adreça electrònica: 
comunicacio@laescocesa.org
 
D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat, el comitè seleccionador prestarà especial 
atenció a les candidatures provinents de col·lectius que actualment estan infrarepresentats en el 
món de l’art en general i en La Escocesa en particular.

La Escocesa es troba en un antic edifici industrial i actualment, només la planta baixa és 
accessible físicament. Donem suport als ajustos raonables i treballarem amb les persones 
candidates per a satisfer les demandes del lloc, fent adaptacions quan sigui necessari. Si 
necessites informació en un format diferent o tens alguna pregunta sobre accessibilitat, en 
relació amb el procés de sol·licitud o el lloc, contacta: comunicacio@laescocesa.org

Termes

La data límit de lliurament de documentació finalitza el 14 de febrer de 2022. Els resultats es 
notificaran abans del dia 28 de Febrer i la incorporació seria immediata (abans del 15 de març).



Requisits i baremació

• Coneixements de la comunicació del sector 
cultural i artístic, i motivació amb el projecte 
col·lectiu de La Escocesa (fins a 25 punts).

• Experiència demostrada en llocs similars i en 
visió estratègica dels processos i projectes de 
comunicació (fins a 35 punts).

• Coneixements tècnics dels programes 
d’ofimàtica habituals, programari lliure, disseny 
i web (fins a 25 punts).

• Coneixements dels idiomes de treball (català i castellà). Es valoren coneixements de l’anglès 
(fins a 15 punts).

Resolució

La resolució d’aquest concurs, serà comunicada per l’Associació d’Idees EMA i es farà pública 
pels canals de comunicació habituals de la fàbrica de creació La Escocesa. La decisió de la 
comissió serà inapel·lable i el concurs podrà declarar-se desert.

Confidencialitat /Protecció de dades

Totes les persones i institucions públiques implicades en el procés de selecció de candidats i 
candidates es comprometen a garantir la confidencialitat absoluta de totes les dades personals 
i professionals d’aquests, i asseguren que la participació de les persones no seleccionades es 
mantindrà en l’àmbit del coneixement i la valoració de la comissió de valoració.

Ampliació d’informació

Les persones interessades poden obtenir més informació dirigint-se a comunicacio@laescocesa.
org Qualsevol consulta es resoldrà exclusivament via correu electrònic sota aquesta mateixa 
adreça. També es pot consultar la web www.laescocesa.org

Barcelona, 26 de gener 2022
La Escocesa

c/pere iv, 345 - 08020 - Barcelona
comunicacio@laescocesa.org
931650020


